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DNr.

§ 16 Rapport från folkhälsosatsningar
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsorådet har besök av några av de satsningar som beviljats medel
under 2017 och 2018.
Sofia Pettersson från personalavdelningen berättar om satsningen Våga prata
pengar utifrån att pengar och ekonomi är en stor del av människors vardag
och mående. Satsningen är ett samarbete mellan personalavdelningen,
folkhälsa, budget- och skuldrådgivningen och Studieförbundet Vuxenskolan.
Satsningen har innehållit olika föreläsningar: Charlie Söderberg från Lyxfällan,
information kring pengatvätt, spelberoende och fällor i vardagsekonomin samt
en kommande träff om Vanja Perssons ”Krisboken”. Satsningen har fått god
respons och genererat att fler personer besökt budget- och skuldrådgivningen.
Ev. kan satsningen fortsätta på temat ”Våga prata” men med andra
inriktningar. Budskapet är att visa var stöd och hjälp finns att få i kommunen.
Daniel Andersson från kultur- och fritidsförvaltningen berättar om den lokala
satsning som gjorts med Tidaholms hockeyförening som kallas
Kulturpucken. Satsningen började med att Tidaholms kommun bjöd in
Östersunds fotbollsklubbs kulturcoach. Killar 14-16 år utövade sedan disco
och skapade konst samt pratade värderingar och anordnade en
tjejhockeydag. Satsningen har blivit uppmärksammad i TV, radio och av
hockeyförbundet, och spridning sker via föreningsträffar och genom att ta fram
en film som kan visas i skolan.
Mountainbikeleden har invigts på Hökensås. I projektet Outdoor Hökensås
väcktes efterfrågan på en MTB-led. Daniel Andersson berättar om arbetet att
etablera den 19 kilometer långa leden, som passar både nybörjare och
entusiaster. Leden är skyltad, iordninggjord och har regler för att undvika att
olyckor sker. En förening har startats för att drifta leden. Leden är välbesökt,
med läger och motionärer. Det vävs ihop med Nordic Camping, där det finns
restaurang. Nästa tanke är ett MTB-spår på Hellidsberget.
Annelie Norrman och Maud Wallén från Centrala resursteam berättar om sitt
arbete med barn och elever som har en särbegåvning. Särbegåvade anses
de vara som har IQ över 130. Dessa barn underpresterar ofta i skolan
eftersom de upplever sig som annorlunda, de kan också vara hemmasittare,
utsatta för mobbing och psykisk ohälsa. Syftet med utbildningsinsatsen var att
öka kunskapen hos personalen. Föreläsningarna har lett till diskussion och
igenkänning. I kommunen finns troligen 25-30 elever med särbegåvning, och
efter insats har fler elever hittats som skickats på utredning. Målet är att
fördjupa och bredda för att stimulera och motivera målgruppen. Ett fortsatt
handledningstillfälle planeras.
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Kerstin Johansson från äldreomsorgen berättar om en föreläsningsserie om
kognitiv svikt. Det är en ny folksjukdom, som löper från tidig svikt till
demenssjukdom. Idag går många hemma utan vetskap om att de kan få stöd
och har stora behov när de kommer till särskilt boende. 430 personer deltog
och lyssnade på utbildningarna, vilket är nästan all omvårdnadspersonal,
frivilliga och anhörigvårdare. Här finns en kunskapslucka i samhället, och
syftet med föreläsningarna med Beata Tertsis var att ge ökad kunskap. Efter
föreläsningarna har frågeformulär delats ut till arbetslagen för att de ska ha
med sig detta framöver, om allt ifrån eget bemötande som personal och av
anhöriga, agerande vid aggression hos brukaren, att skapa mindre rörighet i
inredning etc. Insatsen har tagits emot på ett positivt sätt och gett upphov till
diskussioner.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign
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§ 17 Budget
Sammanfattning av ärendet
Budget 2019

191 955
191 955
383 910

Tidaholms kommun
Östra HSN
Totalt
Förbrukade medel t.o.m. 30 april

Totalt

22 000
30 000
8 000
15 600
30 000
12 200
3 157
120 957

Återstående medel 2019

262 953

Attention
Frivilliggala
Hälsofrämjande måltider
Regnbågsvulcanen
Barn som anhöriga
Våga prata pengar
Övrigt*

Kommentar om ev. överskott: Folkhälsomedlen bör kunna förbrukas innan
årsslut.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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§ 18 Ansökan om medel - Familjecentralsdagen
Sammanfattning av ärendet
Familjecentralen ansöker om 17 500 kronor till en föreläsning för föräldrar
samt personal i kommunen.
Föreläsaren Petra Krantz Lindgren föreläser på ämnet ”Konflikthantering:
förstår, förebygga och kommunicera” för personal och på ämnet ”Så blir du en
pratbar vuxen! Om förtrolighet och tillit i kommunikation med barn och unga”
för föräldrar och allmänhet.
Föreläsaren är beteendevetare och pratar om ett hälsofrämjande föräldraskap
utifrån barns behov. Föreläsaren har tidigare varit i Tidaholms kommun och
lockat många föräldrar.
Ett av folkhälsorådets målområden är Tidiga insatser, och ett annat Psykisk
hälsa. För att gynna barn och ungas förutsättningar och livsvillkor är föräldrar
centrala. I sin ansökan riktar sig Familjecentralen till föräldrarna med
utgångspunkt i den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd, en
fråga som också är aktuell i kommunen genom processutveckling kring en
täckande barn- och föräldrastödsstruktur. Föreläsningen bedöms väl stämma
överens med dessa utvecklingsområden och kunna bidra till att fler vuxna ges
viktiga verktyg som gynnar kommunikationen med barn.
Beslutsunderlag
 ”Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet”, socialpedagog Anja
Johansson, 2019-04-15.
Folkhälsorådets beslut

Folkhälsorådet beslutar att bevilja ansökan på 17 500 kronor till
Familjecentralen.
Sändlista
Anja Johansson
Veronika Karlsen

Ordförandes sign

Justerandes sign
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§ 19 Ansökan om medel - Kvinnodagen
Sammanfattning av ärendet
Svenska kyrkan, Sensus och Studieförbundet Vuxenskolan ansöker om
17 750 kronor till evenemang kring kvinnodagen 2020.
De tre sökande organisationerna har under de senaste tio åren
uppmärksammat kvinnodagen den 8 mars genom olika evenemang och
föreläsningar kring våld i nära relation och jämställdhet. Fler aktörer brukar
medverka, som till exempel konstlinjen och museet, som på kreativa sätt
presenterar alster på samma tema.
Till 2020 års evenemang är tanken att bjuda in föreläsaren och före detta
polisen Jeanette Larsson som pratar på tema ”Visselblåsare i blåsväder”, om
att vara kvinna i en manlig hierarki. Syftet med föreläsningen är att skapa
dialog kring mänskliga rättigheter, människors lika värde och att våga stå upp
när någon behandlas orätt.
Beslutsunderlag
 ”Ansökan om folkhälsomedel”, Carina Bengtsson, 2019-04-30.
Folkhälsorådets beslut

Folkhälsorådet beslutar att bevilja 17 750 kronor till Svenska kyrkan,
Sensus och Studieförbundet Vuxenskolan.
Sändlista
Åsa Bergman
Ella Glimmerveen
Carina Bengtsson

Ordförandes sign

Justerandes sign
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§ 20 Utvecklingsarbete - Medmänsklighetsvecka
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsa, integration, skola, fritid, familjecentral med flera aktörer inom och
utom kommunen planerar för en lokal uppmärksamhetsmånad på tema
medmänsklighet i slutet på 2019. Tanken är att genom olika föreläsningar och
aktiviteter på ett positivt sätt verka för respekt inför olikheter mellan människor
och motverka kränkningar och främlingsfientlighet.
En arbetsgrupp har bildats där det spånas på idéer för att få med olika aktörer
och målgrupper. Ramen för månaden består av minst en organiserad aktivitet
per vecka. Men genom att marknadsföra månaden kan allt från privatpersoner
till föreningar delta i att uppmärksamma medmänsklighet omkring sig.
Föreläsning 1:
Micke Gunnarsson pratar om självkänsla, prestation och bemötande, om
balansen mellan arbetsliv och privatliv, och också om de rädslor som sprider
sig i takt med att det digitala och internets användning ökar. Föreläsningen är
för allmänheten.
Föreläsning 2 och 3:
”För vem är det normala normalt?” Kicki Borhammar kommer från projektet
Gränsfri och pratar om hur man kan vända på perspektiv och normer och utgå
ifrån mångfald och jämställdhet för att skapa en hållbar utveckling och
arbetsplatskultur. Föreläsningarna är dels för företagare och dels internt för
personal och chefer.
Föreläsning 4, 5 och 6:
Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att ha en utbildningsinsats för
elever, pedagoger och föräldrar med Maria Dufva som föreläser om klimatet
på nätet. Syftet är att minska kränkningar mellan unga på sociala medier.
Föreläsningen bekostas av barn- och utbildningsförvaltningen.
Till utvecklingsarbetet föreslås följande budget:
Micke Gunnarsson: 25 000 kronor.
Kicki Borhammar: 10 000 kronor.
Marknadsföring: 5 000 kronor.
Sammanlagt: 40 000 kronor.
Beslutsunderlag
 ”Förslag på föreläsning vid företagarfrukost i Tidaholm”, Kicki
Borhammar, 2019-04-02.
 ”Förslag på utbildning i normkritik och jämställdhet som verktyg i
hållbarhetsarbetet Tidaholm, Kicki Borhammar, 2019-04-02.
 ”Offert föreläsning”, integrationssamordnare Alexandra Hermansson,
2019-05-03.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att bevilja 40 000 kronor till utvecklingsarbetet
med medmänsklighet.
Sändlista
Alexandra Hermansson

Ordförandes sign
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§ 21 Samverkansavtal Tjejjouren Väst
Sammanfattning av ärendet
Tjejjouren Väst är en ideell organisation som stöttar unga via chatt, mail och
en app. Jouren tar framför allt emot samtal från unga med psykisk ohälsa,
men i målgruppen finns också erfarenheter av sexuellt våld, självskada,
suicidtankar osv. Verksamheten är öppen för personer som identifierar sig
som tjejer 10-25 år och finns i delar av Västsverige.
En viktig del för unga är att de kan chatta anonymt, men för att jouren ska ha
möjlighet att hänvisa till lokalt stöd önskar de samarbete med kommunerna i
Västra Götaland. Idag har jouren samverkan med 13 kommuner, och tar emot
2 000 samtal per år.
Ärendet gäller ett förslag till avtal med Tidaholms kommun. Samverkansavtal
skrivs på två år, och innebär en kostnad på 10 000 kronor årligen.
Avtalet förutsätter att möjlighet finns att delge den information som Tjejjouren
Väst behöver för att kunna hänvisa i kommunen, bland annat hur arbetet med
barns rättigheter ser ut och hur stödet ser ut till unga. I gengäld ges större
möjligheter att marknadsföra stödformen i kommunen och också för Tjejjouren
Väst att komma ut och informera om ungas situation.
Beslutsunderlag
 ”Samverka med Tjejjouren Väst”, förslag till samverkansavtal.
 Informationsblad Tjejjouren Väst.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att skriva på samverkansavtalet med
Tjejjouren Väst för 2019-2020, och därmed att stödja verksamheten
med sammanlagt 20 000 kronor.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 22 Folkhälsostrategens information
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsostrategen har ingen ytterligare information.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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§ 23 Östra hälso- och sjukvårdsnämndens information
Sammanfattning av ärendet
Theres Sahlström (M), representant för östra hälso- och sjukvårdsnämnden
informerar om att förändringsarbete på Skaraborgs sjukhus pågår.
Sahlström informerar också om att kommundialog hållits mellan nämnden och
kommunerna i Skaraborg. Ett förslag är att dialogen kan utgå mer ifrån
konkreta behov som lyfts av kommunerna.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 24 Närhälsans information
Sammanfattning av ärendet
Punkten lämnas då Närhälsan inte har någon representant på plats.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 25 Folktandvårdens information
Sammanfattning av ärendet
Punkten lämnas då Folktandvården inte har någon representant på plats.
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§ 26 Nämndernas information
Sammanfattning av ärendet
Tony Pettersson (S), samhällsbyggnadsnämnden, har ingen information.
Peter Friberg (M), social- och omvårdnadsnämnden, informerar om:
 att antalet anmälningar vad gäller barn och unga som far illa har ökat.
 att antalet unga som upplever hedersrelaterat våld har ökat.
Lena Andersson (S), barn- och utbildningsnämnden, informerar om:
 att nämnden har finansiering för SAM-KRAFT samt närvaroteamet i
alla fall under 2019.
 att arbetet med trygghet och studiero fortsätter.
 att diskussionen pågår om en lösning kring byggnationen av
idrottshallen på Rosenberg i samverkan mellan skolan och
föreningsliv.
Anna-Karin Skatt (S), kommunstyrelsen, informerar om:
 att kommunens budget tas i juni.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

16

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-05-20

Folkhälsorådet

2019/211

§ 27 Samråd – Översiktsplan
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsostrategen har innan folkhälsorådet skickat ut samrådshandlingarna
gällande översiktsplanen 2030. På rådet går folkhälsostrategen igenom hur
översiktsplanen är upplagd och det lyfts för diskussion vilka synpunkter som
folkhälsorådet vill skicka med till färdigställandet av planen.
Allmänna förstärkanden ur folkhälsosynpunkt:
Utgångspunkten för diskussionen är att översiktsplanen är ett viktigt dokument
för utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen, vilken skapar
förutsättningar för en bättre folkhälsa. Dokumentet lyfter i alla sina delar, inte
enbart den om folkhälsa, utveckling som påverkar befolkningens hälsa på
positiva sätt.
Folkhälsorådet vill skicka med några tankar utifrån
Världshälsoorganisationens (WHO) arbete för hälsofrämjande stadsplanering,
Healthy cities, som understryker följande:









En blandning av bostadstyper, så som hyresrätter, bostadsrätter,
radhus och villor, attraherar människor i olika skeden av livet och
skapar mångfald och inkludering.
Naturliga flöden genom gång- och cykelstråk och mötesplatser skapar
en nätverkande stad. Mötesplatser är platser där en vill stanna, som
människor gör till sina och som skapar identitet, t ex genom kultur. Där
finns möjlighet att vila, leka och möta andra.
Omgivningar som gynnar fysisk aktivitet gör det enkelt att göra
hälsosamma val, till exempel genom att tillgängliggöra och lyfta fram
vägar för cykling och gång som färdmedel, och att skapa fler
möjligheter till vardagsmotion och lek där människor vistas.
Omgivningar som gynnar trygghet, till exempel genom öppna belysta
ytor och låga buskage, får fler människor att vilja vistas ute.
Gröna omgivningar som park och natur skapar möjlighet till
återhämtning. Personer som bor nära gröna områden använder dem
mer ofta, vilket skapar effekter även för fysisk aktivitet.

Specifika synpunkter:
Med hänvisning till ovan nämnda punkter kring en hälsofrämjande
stadsplanering har folkhälsorådet följande specifika synpunkter utifrån
samrådshandlingarna:


Ordförandes sign

Avsnitt om bostadsförsörjning (s. 16): det konstateras att kommunens
befolkning växer, vilket beror delvis på demografiska förändringar,
bland annat det faktum att fler personer blir äldre. Detta ökar inte bara
efterfrågan på bostäder men också en annan typ av bostäder, t ex
trygghetsboende eller liknande boendeform med hög tillgänglighet.
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Avsnitt om utveckling av tätorterna (s. 17): i avsnittet står att ”Det ska
finnas en blandning av olika upplåtelseformer, hustyper, hushöjder och
olika arkitektoniska uttryck”. Det är positivt att en blandning av olika
boendeformer lyfts, vilket ökar möjligheten att hitta boenden av olika
slag och i olika prisklasser. Däremot kan en mer likformad plan för
arkitektoniska uttryck som går i linje med de miljöer som finns i tätorten
bidra till upplevelsen av bebyggelsen på ett positivt sätt, t ex som gjorts
i Hjo kommun. Detta omskrivs också under ”Kulturmiljö” (s. 20) i
koppling till Tidaholms historiska utveckling och bebyggelsens
tidstypiska drag – men detta framgår inte som ett ställningstagande.
Avsnitt om utveckling av tätorterna (s. 17): i avsnittet står att ”En plan
för utvecklingen av Tidan i Tidaholms tätort ska tas fram”. Ett förslag är
att kombinera utvecklingsområden med naturområden som kan göras
mer tillgängliga och trygga. Ett exempel är den del av Tidan som löper
mellan Ånastigen och Vulcanön, genom Stallängsskogen. Detta är en
plats som av barn och unga tidigare markerats som otrygg och som
idag inte synliggör vattnet. Kanske finns utvecklingspotential att
förlänga strandpromenaden på denna sträcka.
Avsnitt om utveckling av tätorterna (s. 17): i avsnittet står att
”Tidaholms centrum ska vara tillgängligt” med hänsyn till
funktionshinderområdet. Det framgår inte hur detta i praktiken ska
beaktas.
Att skapa fler mötesplatser omnämns inte som ett ställningstagande
även om det var en av slutsatserna i välfärdsbokslutet för 2014-2018,
som en av tre punkter som bedöms kunna bidra till en bättre hälsa och
social samvaro.
Agenda 2030-målen skulle kunna kopplas till avsnitten, för att förstärka
kommunens arbete kring social och miljömässig hållbarhet.
Avsnitt om utveckling av kultur, idrott, folkhälsa och turism (s. 32): i
avsnittet kopplas rörelse till GC-vägar och idrottsanläggningar.
Möjligen kan en bredare definition av rörelse skapa fler förutsättningar i
vardagen för motion, t ex i koppling till grönytor och spontanidrott.
Avsnitt om utveckling av kultur, idrott, folkhälsa och turism (s. 32): i
avsnittet lyfts att folkhälsan ska prioriteras vilket är mycket positivt,
men samtidigt definieras inte vad som ska prioriteras. Folkhälsa kan
inte vara synonymt enbart med kultur, idrott och turism, även om det är
en del av folkhälsoarbetet. Något som hade kunnat lyftas fram är att
hälsoskillnader mellan grupper kan förstärkas av skillnader i samhället
och i samhällsplaneringen, varför ett folkhälsoperspektiv handlar om
att arbeta för jämlikhet i kommunen och för levande miljöer i dess olika
delar.

Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att skicka in synpunkterna på
samrådshandlingarna till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sändlista
Marie Bengtzon
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 28 Folkhälsorådets sammansättning
Sammanfattning av ärendet
Förslag till folkhälsorådets sammansättning för mandatperioden 2019-2022:
1. 6 ledamöter bestående av kommunstyrelsens ordförande, ordförande
från samtliga kommunala nämnder samt en representant från hälsooch sjukvårdsnämnden östra Skaraborg.
2. 6 ersättare bestående av oppositionsråd, vice ordförande från samtliga
kommunala nämnder samt en ersättare från hälso- och
sjukvårdsnämnden östra Skaraborg.
3. 3 ledande tjänstepersoner bestående av Närhälsans vårdcentralschef,
Folktandvårdens klinikchef och folkhälsostrategen.
Det föreslås att folkhälsorådet ska genomföra fyra möten per år under
mandatperioden. Mötena ska planeras in med hänsyn till datum för inlämning
av folkhälsorådets lokala verksamhetsplan och årsberättelse till hälso- och
sjukvårdsnämnden östra Skaraborgs kansli. Mötena fördelas enligt följande:
1. Tre möten á två timmar i februari, september och november (vissa
förändringar kan förekomma).
2. En utvecklingsdag (heldagsmöte) i maj.
Kommunstyrelsens ordförande är ordförande för folkhälsorådet. Ledamot för
östra hälso- och sjukvårdsnämnden är folkhälsorådets vice ordförande.
Folkhälsostrategen är sekreterare och föredragande tjänsteperson.
Tillsammans utgör dessa presidiet för folkhälsorådet.
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att rekommendera kommunstyrelsen att anta
sammansättningen för folkhälsorådet för mandatperioden 2019-2022.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 29 Ansökanskriterier för folkhälsomedel
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsorådet har en riktlinje för ansökan om folkhälsomedel. Riktlinjen är
inaktuell och behöver uppdateras, varför folkhälsostrategen lyfter frågan i
folkhälsorådet.
Rådet tycker till om vilka kriterier som är viktiga att få med och vad som kan
plockas bort med utgångspunkt i den nu gällande riktlinjen:









Rapporteringen ska inte vara skriftlig, utan hellre muntlig direkt till
rådet.
Kravet på mätbara mål behöver omformuleras.
Ansökan ska vara ett smörjmedel för att få igång processer som
senare kan implementeras i befintlig verksamhet.
Det kan bli aktuellt med tilläggsansökningar på 2-3 år för vidare
utveckling, men tanken är inte att rådet ska bekosta verksamhet över
längre tid.
När en ansökan inom kommunen lyfts ska det övervägas av
verksamhetens nämnd om det är rimligt att satsningen senare kan
implementeras i verksamheten.
Medel ska gå till satsningar som ämnar minska skillnader i hälsa och
förbättra folkhälsan.

Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att ge i uppdrag till folkhälsostrategen att ta
fram ett förslag på ansökanskriterier.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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