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2019/78

§ 30 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 augusti 2019 har förbrukats cirka 255 000 kronor.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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2019/345

§ 31 Ansökan om folkhälsomedel – Tyst meditation
Sammanfattning av ärendet
Svenska kyrkan ansöker om utvecklingsmedel á 15 100 kronor för att starta
upp meditationskurser.
I ansökan framgår att kyrkan möter många människor med behov av tid till
reflektion och återhämtning, och att meditation kan vara ett sätt att skapa en
gemenskap och stillhet som minskar stress.
Ansökan gäller uppstart av kurser, med målet att implementera dessa i
befintlig verksamhet framöver. Kurserna är öppna för alla som har intresse av
att delta.
I koppling till den psykiska ohälsa som finns i samhället, och som är del av
folkhälsorådets prioriterade områden, är kurserna ett möjligt sätt att finna tid
för återhämtning. För att nå så många som möjligt bör arrangörerna arbeta för
en bred inbjudan.
Beslutsunderlag
 Ansökan om folkhälsomedel, Ella Glimmerveen, 2019-09-04.
Folkhälsorådets beslut

Folkhälsorådet beslutar att bevilja ansökan om 15 100 kronor till
Svenska kyrkan.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/348

§ 32 Återkoppling av dialog i Skaraborgs folkhälsoråd
Sammanfattning av ärendet
Punkten utgår på grund av brist på tid, men flyttas med till nästkommande
folkhälsoråd.

Ordförandes sign
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2019/347

§ 33 Folkhälsopris 2019
Sammanfattning av ärendet
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden delar sedan 2007 ut ett årligt
folkhälsopris. I år sker nomineringarna i samråd med respektive folkhälsoråd i
kommunerna.
Folkhälsorådet diskuterar vid sittande möte potentiella nominerade och vill
lyfta två föreningar. Dessa är Tidaholmsbygdens ridklubb för deras
evenemang Cancerhoppet samt Fröjereds IF för deras arbete som gynnar
ungdomsidrotten och integrationen.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att uppdra till folkhälsostrategen att nominera
Tidaholmsbygdens ridklubb samt Fröjereds IF till folkhälsopriset.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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§ 34 Ansökanskriterier för folkhälsomedel
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden bidrar båda med
lika del till en årlig folkhälsobudget. Ur denna budget kan både interna och
externa parter söka utvecklingsmedel till satsningar som gynnar folkhälsan.
Tidigare har funnits en rutin för ansökan om folkhälsomedel som har tagits
fram 2015. Rutinen är numera inaktuell, varför folkhälsostrategen getts i
uppdrag att ta fram en ny riktlinje för att styra inkommande ansökningar.
Den nya riktlinjen har tagits fram i samråd med folkhälsorådet och tydliggör
vilka kriterier som ska gälla för att kunna beviljas medel ur folkhälsobudgeten.
Dessa är bland annat att satsningen ska vara främjande, långsiktig och
kopplad till en verksamhet.
Beslutsunderlag
 ”Ansökan om medel från folkhälsorådet”, folkhälsostrateg Malin
Gustafsson, 2019-09-18.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta riktlinjen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 35 Folkhälsoplan 2020
Sammanfattning av ärendet
Enligt folkhälsoavtalet som slutits mellan Tidaholms kommun och Östra hälsooch sjukvårdsnämnden ska årligen tas fram en folkhälsoplan som ger riktning i
det lokala folkhälsostrategiska arbetet.
Folkhälsostrategen har tagit fram ett förslag till folkhälsplan för 2020. Planen
har uppdaterats med nya satsningar samt vidhåller de som fortfarande pågår.
För att skapa långsiktighet i arbetet kvarstår arbetet inom de målområden som
identifierades inför 2019 och som fortsatt är aktuella, det vill säga:




Tidiga insatser
Psykisk hälsa
Ett aktivt och delaktigt liv

Beslutsunderlag
 ”Folkhälsoplan 2020”, folkhälsostrateg Malin Gustafsson, 2019-09-06.
Folkhälsorådets beslut

Folkhälsorådet beslutar att anta folkhälsoplanen för 2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 36 Folkhälsostrategens information
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsostrategen Malin Gustafsson informerar om att arbetet med fysisk
aktivitet på recept fortsätter inom elevhälsan.
Under hösten har hållits en stor utbildningsinsats kring våld i nära relation.
Utbildningarna har varit kommunövergripande och omkring 550 personer har
fått mer kunskap om våld och hur det kan upptäckas.
Den 14-15 oktober kommer Vanja Persson som har skrivit Krisboken till
Tidaholm för att föreläsa om hur det är att leva med en dålig ekonomi.
Den 1 november till 4 december pågår Tillsammans-veckorna. För den som
vill läsa mer om konceptet och programmet finns nu en hemsida:
www.tidaholm.se/tillsammans.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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§ 37 Östra hälso- och sjukvårdsnämndens information
Sammanfattning av ärendet
Theres Sahlström (M) och Iowan Hedendahl (V), representanter för Östra
hälso- och sjukvårdsnämnden, informerar om diskussionerna som pågår kring
vårdöverenskommelsen. Regionfullmäktige har antagit en budget vilken ger
nämnden en budgetram att beställa vård för. Inom denna ryms sjukhusvård,
tandvård, habilitering och hälsa, regionvård osv. De främsta diskussionerna
sker kring fördelning av medel till sjukhusvården. Sett till invånarantal har
Skaraborg ett stort antal sjukhus genom de fyra platser där sjukhus finns idag.
Frågan är kopplad till omställningen av vården, och att mer vård skulle kunna
bedrivas i primärvården. För den som vill ha mer information om
omställningen är Vårdpodden ett tips.
Nu och 3-4 år framåt skapas möjligheter för att all regionvård ska utgå ifrån ett
och samma system. Vissa kommuner vill sluta an till detta för att lättare kunna
samarbeta med vården, dock med problemet att systemet är ett annat än hos
socialtjänsten.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 38 Närhälsans information
Sammanfattning av ärendet
Punkten utgår eftersom Närhälsan inte har en representant på plats.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 39 Folktandvårdens information
Sammanfattning av ärendet
Jerry Sandström, klinikchef på Folktandvården, informerar om att
Folktandvården i regionen och i Tidaholm har brist vad gäller tandläkare,
hygienister och tandsköterskor. Detta har lett till vissa förändringar av
verksamheten, där vissa målgrupper får kallas med mindre frekvens.
I barntandvården har detta lett till att de barn som har bra tänder bara behöver
komma på besök vartannat år. Detta gör det förebyggande arbetet fortsatt
viktigt, särskilt eftersom Tidaholm har en relativt hög andel barn med karies.
Idag är flourlackning av barnen i årskurs 5 och 8 samt tandborstning i
förskolan förebyggande åtgärder. Rocka munnen är en app som
Folktandvården har tagit fram.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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§ 40 Nämndernas information
Sammanfattning av ärendet
Bengt Karlsson (S), kultur- och fritidsnämnden, informerar om:
 att motionshallen i Forshallen är färdigbyggd, och tillgänglig med
passerkort även när badet är stängt. Här finns numera också ett
tillgängligt omklädningsrum.
 att ett andra utegym utmed Hälsans stig är färdigställt.
 att tennisklubben har ansökt om och erhållit pengar till att bygga en
padelhall som en påbyggnad till tennishallen.
 att nomineringar tas emot vad gäller föreningsledarstipendiet,
kulturstipendiet samt fritidsstipendiet, som delas ut på Guldkväll för
ideella.
Tony Pettersson (S), samhällsbyggnadsnämnden, informerar om:
 att arbete med att sätta organisationen för den nya
samhällsbyggnadsförvaltningen pågår. Gamla miljö- och byggenheten
blir Enheten för hållbar utveckling som kommer att arbeta mer med
hållbarhetsfrågor.
 att nya detaljplaner kommer tas fram för området Rosenberg vad gäller
fritidsområden.
Lena Andersson (S), barn- och utbildningsnämnden, informerar om:
 att Skolinspektionen har varit och gjort inspektioner på Forsenskolan
och Ekedalens skola och gett gott omdöme vad gäller trygghet och
studiero. Nämnden kopplar det till det pågående arbetet med Fullföljda
studier genom trygghet och studiero.
 att lågstadiet har gjort om varannan rast till rörelsepauser.
Peter Friberg (M), social- och omvårdnadsnämnden, informerar om:
 att nämnden försöker jobba mer tvärprofessionellt med skolan vad
gäller tidiga insatser för barn och familjer.
 att antalet anmälningar vad gäller barn och unga har ökat.
 att hedersrelaterat våld har ökat de senaste åren.
Runo Johansson (L), kommunstyrelsen, informerar om:
 att arbetet pågår inför beslut om budgeten i oktober. Dialog hålls om
hur anpassningskraven påverkar verksamheterna.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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§ 41 Återstående mötestid 2019
Sammanfattning av ärendet
På grund av att ordförande och folkhälsostrategen har förhinder behöver årets
sista mötestid för folkhälsorådet flyttas. Förslaget till ny mötestid är den 5
december kl. 8.30–10.30 i Sessionssalen.
Runo Johansson (L) lyfter också som en övrig punkt att han samtalat med
Ungdomsmottagningen som gärna vill komma för att diskutera
samverkansmöjligheter i folkhälsorådet.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att byta mötestid enligt förslaget.
 Folkhälsorådet beslutar att ge folkhälsostrategen i uppdrag att bjuda in
Ungdomsmottagningen till ett folkhälsoråd i närtid.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

15

Utdragsbestyrkande

