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2019/444

§ 42 Information från Ungdomsmottagningen
Sammanfattning av ärendet
Anette Bergsten, chef för Ungdomsmottagningen, informerar om sin
verksamhet.
Det finns olika typer av ungdomsmottagningar, och Tidaholms
Ungdomsmottagning räknas som en basmottagning. Ungdomsmottagningens
verksamhet är finansierad till 75 procent av Västra Götalandsregionen och till
25 procent av socialtjänsten i kommunen. Den är bemannad efter hur många
ungdomar som finns i kommunen i åldersgruppen 13-25 år. Hög tillgänglighet
är viktigt, och i Tidaholm bokar sig ungdomen antingen via webben eller
kommer på drop-in. UM online är ungdomsmottagningarnas app.
Unga har gett positiv feedback på de nya lokalerna som
Ungdomsmottagningen invigde efter sommaren, och verksamheten är
välbesökt.
Som ungdom får man också söka sig till en annan mottagning i Skaraborg, t
ex där man går i gymnasiet eller där det är lördagsöppet (Mariestad,
Falköping, Skara och Skövde).
Syftet med Ungdomsmottagningen är att det ska vara ungas egen mottagning
inom samlevnad, relationer, hälsa osv. Meningen är inte att det ska vara första
linjens vård, utan ett komplement till övrig vård. Verksamheten bygger på att
ungdomar kan komma utan föräldrars godkännande, även under 18 år.
Barnkonventionen är en grund för verksamheten.
Fokus på Ungdomsmottagningen i Tidaholm just nu är internet och våld. Det
märks en ökning av oro, ångest och stress. Ungdomsmottagningen jobbar för
att möta alla ungdomar genom utåtriktad verksamhet, vilket är viktigt för att
sänka tröskeln för att komma dit. Idag är det en majoritet tjejer som besöker
verksamheten. 12-14 procent av besöken är killar.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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Justerandes sign
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2019/348

§ 43 Återkoppling av dialog i Skaraborgs folkhälsoråd
Sammanfattning av ärendet
I brist på tid stryks punkten och flyttas med till kommande folkhälsoråd eller
utvecklingsdag.
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§ 44 Budget
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsorådets årliga budget består av 383 910 kronor, vilket är summan av
Tidaholms kommuns och Östra hälso- och sjukvårdsnämndens bidrag á 15
kronor per invånare.
Fram till och med början på december 2019 har förbrukats 307 935 kronor.
Därtill har beviljade medel från en satsning tillhörande Ung Arena återbetalats
till en summa på 21 000 kronor. Därefter återstår 96 975 kronor i budget.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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§ 45 Utvecklingsmedel – Delaktighet i skolan
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen vill utveckla arbetet med delaktighet och
inflytande i skolan i ett samverkansprojekt tillsammans med folkhälsorådet och
folkhälsostrategen under tre år.
Syftet är att genom fortbildning till personal och koppling till aktuell forskning
främja skolans arbete för elevers delaktighet och inflytande för att utveckla
elevers förståelse och färdigheter som aktiva medborgare och verka för
demokratin både i och utanför skolan. Satsningen ska ge nya arbetssätt för att
jobba aktivt med barnets mänskliga rättigheter och artikel 12 i
barnkonventionen.
Ansökta medel ska gå till fortbildning för personal samt till att bekosta arvode
för den forskare som knyts till satsningen. Barn- och utbildningsförvaltningen
bidrar med övriga kostnader, enligt specifikation i projektplanen.
Ansökta medel:
2020: 63 600 kronor (betalas ut 2019)
2021: 63 600 kronor (betalas ut 2020)
2022: 47 700 kronor (betalas ut 2021)
Satsningen kopplar an till alla folkhälsorådets tre målområden, men i
huvudsak arbetet för ett aktivt och delaktigt liv. Arbetet har också tydlig
koppling till det folkhälsopolitiska målet om kontroll, inflytande och delaktighet
som ett centralt område för att nå en jämlik hälsa.
Beslutsunderlag
 Projektplan utvecklingsmedel delaktighet och inflytande, Carina
Ålebring Jonsson och Malin Gustafsson, 2019-11-15.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att bevilja 174 900 kronor till satsningen på
delaktighet i skolan, i enlighet med följande fördelning över tre år:
2020: 63 600 kronor (betalas ut 2019)
2021: 63 600 kronor (betalas ut 2020)
2022: 47 700 kronor (betalas ut 2021)
Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden
Anneli Alm
Carina Ålebring Jonsson
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§ 46 Utvecklingsmedel – Medborgardialog i komplexa frågor
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningen i samverkan med folkhälsostrategen vill genomföra en
satsning på fortbildning i medborgardialog. Satsningen ska riktas till personer
verksamma inom olika sakområden i kommunen.
Tanken är en utvecklingsdag där första halvdagen är en föreläsning kring
medborgardialog i komplexa samhällsfrågor för förtroendevalda, chefer och
arbetsledare. Den andra delen är en handledning och workshop som blir mer
konkret i arbetsmetoden för utvalda nyckelpersoner.
Syftet är att ge inspiration och konkreta verktyg i att möta invånare och
invånares behov i olika frågor. Utvecklingsarbetet är ett sätt att i praktiken
förverkliga den policy kring medborgardialog som kommunen har fastslagit.
Folkhälsostrategen och kvalitets- och utvecklingsstrategen har tidigare
medverkat i en utbildning med SKL (Medborgardialogsprojektet) och
Dialogues och ser att det koncept som genomfördes då också skulle passa väl
i kommunen för detta ändamål. För att genomföra satsningen behövs en
budget:
Kostnad för föreläsare: 20 000 kronor.
Kringkostnader (resa, fika, lokal etc.): 10 000 kronor.
Sammanlagt: 30 000 kronor.
Ett av folkhälsorådets målområden är ett aktivt och delaktigt liv. Att skapa
möjlighet till dialog med invånare kring komplexa frågor är viktigt för att möta
utmaningar för ett socialt hållbart samhälle, och skapa delaktighet och
engagemang. Bara med hjälp av invånarna själva kan deras perspektiv
komma med i arbetet och skapa bästa möjliga lösningar baserade på verkliga
behov. Delaktighet, egenmakt och möjlighet att påverka sitt liv är också viktiga
faktorer för upplevelsen av hälsa.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att bevilja ansökan om 30 000 kronor till
arbetet med medborgardialog.
Sändlista
Eva Thelin
Lena Ask

Ordförandes sign
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§ 47 Socialt hållbarhetsprogram
Sammanfattning av ärendet
Idag finns ett strategiskt folkhälsoprogram i kommunen som är beslutat i
kommunfullmäktige att gälla år 2015-2020. Efter 2020 löper detta
övergripande dokument ut, vilket föranleder att se över behovet av ett nytt
liknande dokument.
Syftet med dokumentet är att sätta den övergripande riktningen för
folkhälsoarbetet i kommunen, vilka förhållningssätt som ska råda, aktuella
målgrupper och målområden etc.
Ett kommunövergripande dokument för folkhälsoarbetet ska vara ett stöd för
förvaltningar och nämnder. För att inte skapa parallella processer kan ett sätt
att lyfta folkhälsofrågorna vara att se gemensamma nämnare med arbetet för
social hållbarhet och Agenda 2030, som har implementerats i rådande
målstruktur.
Beslutsunderlag
 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2010, folkhälsoplanerare Therese
Falk, 2014-11-03.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet ger folkhälsostrategen i uppdrag utreda möjligheten att
ta fram ett socialt hållbarhetsprogram.

Ordförandes sign
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§ 48 Folkhälsostrategens information
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsostrategen Malin Gustafsson informerar om att Tillsammans-veckorna
just avslutats efter en månad med öppna föreläsningar och aktiviteter på tema
gemenskap, mångfald och medmänsklighet. Evenemangen har fått god
respons och det finns förhoppningar om en fortsättning nästa år.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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§ 49 Östra hälso- och sjukvårdsnämndens information
Sammanfattning av ärendet
Theres Sahlström (M), representant för östra hälso- och sjukvårdsnämnden,
informerar om att det gjorts en uppföljning av tillgängligheten inom hälso- och
sjukvården som visar att det finns fortsatta utmaningar på vissa punkter.
Sahlström informerar också om närsjukvårdsteam och bedömningsbilar.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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§ 50 Närhälsans information
Sammanfattning av ärendet
Punkten utgår då ingen representant finns på plats.
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§ 51 Folktandvårdens information
Sammanfattning av ärendet
Punkten utgår då ingen representant finns på plats.
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§ 52 Nämndernas information
Sammanfattning av ärendet
Bengt Karlsson (S), kultur- och fritidsnämnden, informerar om:
- att nämnden kommer fördela huvuddelen av föreningsbidragen i
december.
- att två föreningar är aktuella för ansökan om kommunal borgen, dels
Tidaholms tennisklubb för anläggande av en padelhall och SOK Sisu
som vill producera snö.
Tony Pettersson (S), samhällsbyggnadsnämnden, har ingen ny information.
Anna Zöögling (S), social- och omvårdnadsnämnden, har ingen ny
information.
Anna-Karin Skatt (S), kommunstyrelsen, informerar om:
- beskedet från Nobia om flytten av deras fabrik.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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§ 53 Mötestider 2020
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsorådet ska besluta om en mötesplan för 2020. Förslaget till
sammanträdestider är:





17 februari kl. 8.30-10.30
13 maj kl. 9-15 (utvecklingsdag)
24 september kl. 8.30-10.30
7 december kl. 8.30-10.30

Folkhälsorådets beslut

Folkhälsorådet beslutar att anta mötesplanen enligt förslaget.
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