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Folkhälsorådet i Tidaholms kommun - Augusti 2020

Budget 2020   
Tidaholms kommun 191 955
Östra HSN  191 955
Totalt 383 910

Förbrukade/planerade medel t.o.m. 28 augusti
Fysisk aktivitet på recept 10 000
Forskare DiTiS 63 600
Tjejjouren Väst 10 000
Fortbildning barnrätt 60 000
Tillsammans-veckorna 40 000
Padelhall 25 000
Hedersrelaterat våld 3 000
Grafisk facilitering 12 000
Sommararena Bruksvilleparken 100 000
Fortbildning förebygga sexuellt utnyttjande 6 000
Övrigt*   5 000
Totalt 334 600

Återstående medel 2020 49 310

Kommentar om ev. överskott: På grund av rådande pandemi har vissa insatser flyttats från våren till 
hösten, medan andra har kunnat genomföras som vanligt eller har gjorts digitala. Prognosen är att 
folkhälsomedlen kommer att förbrukas innan årsslut eftersom covid-19 även har gett upphov till 
vissa nya satsningar.
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Avd. social hållbarhet/Skaraborgsenheten
Västra Götalandsregionen

Folkhälsoinsatser i 
Tidaholms kommun
Folkhälsoplan – 2021
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Inledning 

Enligt avtalet om lokalt folkhälsoarbete ska det varje år upprättas en folkhälsoplan för respektive kommun i Skaraborg. Planen ska beskriva 
målområden och planerade insatser för kommande verksamhetsår. I avtalet sägs också att folkhälsoarbetet ska vara ett strategiskt 
utvecklingsområde och vara integrerat i ordinarie verksamhet. 

Syftet med folkhälsoplanerna är att östra hälso- och sjukvårdsnämnden, kommunerna och andra intressenter ska få en enkel och överskådlig 
bild över de folkhälsoinsatser som planeras under året. Den ska också skapa underlag och vara stöd för dialog och vägledning för beslut, 
uppdrag och insatser. Folkhälsoplanen ska utgå från kommunala, regionala och nationella styrande dokument. 

6



4

Del 1 

Plan med utgångspunkt från Folkhälsoavtalet

Åtaganden i avtalet Strategier för att uppfylla avtalet

Folkhälsoarbetet ska vara 
långsiktigt och utgå från 
befolkningens behov

Folkhälsoarbetet i Tidaholms kommun har visionen ”En god och jämlik hälsa” och bygger på principerna om långsiktighet, att 
utveckling ska ske integrerat i ordinarie verksamhet samt utgå ifrån målgruppens behov.

Vid ansökningar om medel från Folkhälsorådet ska det framgå hur beviljade bidrag används enligt dessa principer.

Folkhälsoarbetet ska ha 
tydliga och 
uppföljningsbara mål

Folkhälsoarbetet följs upp genom kommunens strategiska målområden, framför allt ”Attraktiv kommun” och ”Medborgaren i fokus”, 
som båda kopplas till strategiska mål kring folkhälsa och social hållbarhet. Dessa följs upp genom ett flertal indikatorer.

Folkhälsorådets prioriterade områden följs upp genom mål för respektive utvecklingsarbete.

Folkhälsoarbetet ska vara 
integrerat i ordinarie 
verksamhet

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet är att det genomförs utifrån behov i ordinarie verksamhet och utifrån olika målgrupper. Det 
förstärks också med satsningar som genomförs genom ansökta folkhälsomedel från bland andra civilsamhället. 

Styrning och ledning av 
folkhälsoarbetet ska vara 
integrerat i kommunens 
ledningssystem

Folkhälsoarbetet sker med utgångspunkt i folkhälsorådet som är organisatoriskt placerat under kommunstyrelsen i kommunen. 
Folkhälsofrågorna lyfts också på tjänstepersonsnivå och är inarbetat i olika sammanhang.

7



5

Kommunen ansvarar för 
att ta fram en långsiktig 
och strategisk planering för 
det lokala folkhälsoarbetet 
med framtagna 
behovsbilder och 
prioriteringar

Kommunen genomför varje mandatperiod ett välfärdsbokslut.

Det genomförs också kontinuerligt analys och prioriteringar utifrån behov.

Det kan bli aktuellt att genomföra ytterligare strategisk planering vid framtagande av ett eventuellt lokalt socialt 
hållbarhetsprogram.

Kommunen ska aktivt 
använda 
samhällsplanering och 
kommunal verksamhet för 
att främja befolkningens 
hälsa

Kommunens olika nämnder medverkar på olika sätt i det lokala folkhälsoarbetet. Detsamma gäller regionala och andra 
samverkansparter tillika civilsamhället som är viktiga i arbetet för en jämlik hälsa.

Kommunen ska bidra med 
kunskaps- och metodstöd i 
folkhälsoarbetet

I folkhälsoarbetet ingår att bidra med kunskap och perspektiv kring jämlikhet och skillnader i befolkningens hälsa. Inom 
respektive utvecklingsarbete kan metodutveckling eller stöd i användande av nya metoder också vara relevant.

8



6

Del 2 

Målområde 1

Område: Tidiga insatser Målgrupp: Barn, familjer och personal inom skola, socialtjänst, primärvård m.fl.

Mål på kort sikt: Verksamheterna upplever korta vägar till samverkan med den enskilde i fokus.  

Mål på lång sikt: Barn och familjers behov av stöd kan mötas i ett tidigt skede och genom insatser på hemmaplan.

 

Planerade insatser:

Barn- och föräldraskapsstöd:

• Utveckling av en lokal organisation för barn- och föräldraskapsstöd, däribland att utreda möjlighet för samlokalisering av vissa 
funktioner, teambaserat arbete och ledningssamverkan mellan skola och socialtjänst.

• Fortsatt implementering av närvaroteamet efter ett treårigt projektstöd med sociala investeringsmedel från Västra Götalandsregionen. 

Stärkt samverkan:

• Spridning av ”Handlingsprogram vid oro för att ett barn far illa”.

• Utbildningsinsatser kring Samordnad individuell plan (SIP) och integrerat arbetssätt.

• Nätverksträffar i Partsamverkan (Vårdsamverkan barn och unga).
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Målområde 2

Område: Psykisk hälsa    Målgrupp: Personal inom berörda verksamheter

Mål på kort sikt: Ökad kunskap och trygghet hos personal att tidigt uppmärksamma och motverka psykisk ohälsa och våld.

Mål på lång sikt: Minskad psykisk ohälsa och ett samhälle fritt från våld.

 

Planerade insatser:

Förebyggande arbete mot våld i nära relation:

• Nätverk, fotbildning och utveckling av rutiner kring våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Implementering av en 
kommunövergripande strategi.

• Utveckling av ett våldsförebyggande arbete i förskolan kopplat till jämställdhet och värdegrund med hjälp av beviljade projektmedel från 
Länsstyrelsen.

Suicidförebyggande arbete:

• Utreda utveckling av ett lokalt suicidförebyggande arbete.
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Målområde 3

Område: Ett aktivt och delaktigt liv    Målgrupp: Personal och invånare

Mål på kort sikt: Ökad kunskap kring mänskliga rättigheter och medborgardialog hos personal.

Mål på lång sikt: Invånare upplever en större delaktighet i viktiga frågor.

 

Planerade insatser: 

Mänskliga rättigheter:

• Integrering av barnrättsperspektivet inför politiska beslut.

• Integrering av folkhälsoperspektivet inför samråd i miljö- och planarbetet.

Delaktighet och inflytande: 

• Fortsatt implementering av arbetet kring trygghet och studiero i förskola och skola. 

• Forskningsbaserad satsning på pedagogisk delaktighet i förskola och skola.

• Utveckling av en bred dialog med invånare i olika frågor. 
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Budget
Budgeten för de olika målområdena kan komma att justeras sinsemellan under året.

Område Budget

Tidiga insatser 90 000

Psykisk hälsa 90 000

Ett aktivt och delaktigt liv 90 000

Folkhälsoansökningar 90 000

Övrigt 23 910

Totalt 383 910
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Del 3
Eventuell bilaga med ytterligare information
Ja     ☐

Nej   ☒

Medföljande bilaga:

Kontaktperson: Malin Gustafsson

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se
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Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2020-08-31 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

13 (28) 

§ 90 

Folkhälsopris 2020 

Diarienummer HSNÖ 2020-00188 

Beslut 

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner inriktningen på 

folkhälsopriset för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan 2007 delat ut ett folkhälsopris. 

Folkhälsoprisets syfte är att stimulera främjande och förebyggande insatser för en 

positiv hälsoutveckling i befolkningen. 

För 2020 är förslaget att priset ska lyfta fram ett gott exempel på främjande eller 

förebyggande insats som motverkar eller minskar effekter av pandemin, covid-19.  

Insatsen ska utgå ifrån nytänkande eller förändring av tidigare verksamhet och 

vara till nytta för invånare i nämndens område på grupp- eller samhällsnivå. Att 

insatsen sker i samverkan med annan samhällsaktör är positivt. Övriga kriterier är 

att verksamheten drivs av en lokal organisation och/eller förening, eller 

kommunal eller regional verksamhet i nämndens område. Det är positivt om 

verksamheten kan spridas och genomföras på fler ställen i Skaraborg. 

Verksamheten får inte vara finansierad helt eller delvis av regionala 

folkhälsomedel. 

Priset är sökbart men pristagare kan även nomineras av till exempel 

folkhälsorådet. Sista datum för ansökan om/nominering, är den 23 oktober 2020. 

Beslut om pristagare fattas av östra hälso- och sjukvårdsnämnden vid 

sammanträdet i november och priset på 30 000 kronor delas ut vid sammanträdet i 

december 2020. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-18 

Skickas till 

 Inger Hannu, avdelning social hållbarhet, skaraborgsenheten, 

inger.b.hannu@vgregion.se, för kännedom  
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