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2021/89

§ 24 Budget
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsorådet har en årlig budget på 383 910 kronor, varav 132 210 kronor
kvarstår efter beviljade ansökningar under 2021. En tertialrapport är inlämnad
i augusti till östra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Förslag till beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 25 Ansökan om folkhälsomedel - Ung och mobil
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att bevilja 10 000 kronor under 2021 och
40 000 kronor under 2022 till samhällsbyggnadsnämnden för arbetet
med Ung och mobil, med tillägget att se över finansieringen av
liknande projekt inom ramen för befintlig verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden ansöker om 50 000 kronor från folkhälsorådet för
att genomföra Ung och mobil under 2021-2022.
Ung och mobil är upplevelsebaserade dialogkvällar där motorburna ungdomar
och unga vuxna kan lära sig mer om säkerheten i trafiken. Satsningen är ett
samarbete mellan kommunen, polisen och räddningstjänsten. Med tillförda
medel kan sammanlagt tre kvällar genomföras.
I kommunen har många invånare ett stort motorintresse, varför det är av vikt
att bidra till säkerheten i trafiken och till aktiviteter som gynnar detta intresse.
En ökad trygghet i trafiken kan också bidra till andra invånares välbefinnande.
Detta kopplar främst till folkhälsorådets prioriterade målområde Ett aktivt och
delaktigt liv.
Ung och mobil har genomförts vid tidigare tillfällen i kommunen och då erhållit
medel från folkhälsorådet. Vid senaste ansökan 2017 beslutade rådet att ge
medel men med tillägget att dåvarande tekniska nämnden skulle se över
budgeten för hur liknande projekt kan bekostas inom befintlig verksamhet. Det
är fortsatt viktigt att hitta en långsiktig lösning för finansieringen av liknande
projekt i framtiden.
Förslag till beslut
 Folkhälsorådet beslutar att bevilja 10 000 kronor under 2021 och
40 000 kronor under 2022 till samhällsbyggnadsnämnden för arbetet
med Ung och mobil, med tillägget att se över finansieringen av
liknande projekt inom ramen för befintlig verksamhet.
Beslutsunderlag
 ”Folkhälsomedel – ansökan. Ärendenummer: #989”, trafiksamordnare
Magnus Svensson, 2021-04-11.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Magnus Svensson

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 26 Ansökan om folkhälsomedel - Föreläsning om självmedkänsla
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att bevilja 10 000 kronor till Svenska kyrkan
och Sensus.
Sammanfattning av ärendet
Svenska kyrkan och Sensus ansöker om 10 000 kronor från folkhälsorådet till
en föreläsning om självmedkänsla med Agneta Lagercrantz.
Ett av folkhälsorådets prioriterade målområden är Psykisk hälsa.
Föreläsningen kan ge ny kunskap och verktyg till invånare att hantera
motgångar i livet, samt stärka Svenska kyrkans och skolans arbete för psykisk
hälsa hos barn och unga. Viktigt är att aktivt arbeta vidare med den kunskap
som ges vid föreläsningen för att uppnå detta.
Förslag till beslut
 Folkhälsorådet beslutar att bevilja 10 000 kronor till Svenska kyrkan
och Sensus.
Beslutsunderlag
 ”Ansökan om folkhälsomedel”, Ella Glimmerveen och Annica
Svensson, 2021-08-23.
Sändlista
Ella Glimmerveen
Annica Svensson

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 27 Ansökan om folkhälsomedel - Discgolf
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att bevilja 30 000 kronor till Tidaholms
Discgolf.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Tidaholms Discgolf ansöker om 30 000 kronor från folkhälsorådet
för att utveckla sin verksamhet.
Ansökan syftar till att förbättra förutsättningarna för att utöva discgolf i
kommunen. Intresset för discgolf är relativt stort, och det är en sport som kan
utövas av många. Ansökan kan främst kopplas till folkhälsorådets prioriterade
område Ett aktivt och delaktigt liv, och stärker möjligheten till rörelse för
invånare inom en nyetablerad sport samt för socialt umgänge i koppling till
sporten.
Förslag till beslut
 Folkhälsorådet beslutar att bevilja 30 000 kronor till Tidaholms
Discgolf.
Beslutsunderlag
 ”Folkhälsomedel – ansökan. Ärendenummer: #1603”, Ronnie
Svensson, 2021-09-08.
Sändlista
Ronnie Svensson

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 28 Utvecklingsarbete - Unga kommunutvecklare
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att avsätta 37 000 kronor till arbetet med unga
kommunutvecklare under en 10-månadersperiod.
Sammanfattning av ärendet
Till utvecklingsarbetet unga kommunutvecklare föreslås folkhälsorådet att
avsätta 37 000 kronor.
Unga kommunutvecklare är ett koncept som finns i ett flertal kommuner, varav
flera i Skaraborg. Också Tidaholms kommun har som en del av feriepraktiken
anställt unga kommunutvecklare under sommaren 2021. Kommunutvecklarna
var då en del av kultur- och fritidsförvaltningen och arbetade med att ge sina
perspektiv på delaktighet och fritidsutbud i kommunen, vilket resulterade i
rapporten ”Är gräset verkligen grönare i Tidaholm?”.
Syftet med utvecklingsarbetet är att etablera möjligheten att samarbeta med
unga kommunutvecklare i fler förvaltningar i kommunen och i fler frågor över
en längre tid. Medlen kan användas till att anställa 6 ungdomar som vardera
kan arbeta 5 timmar i månaden under 10 månader (beräknat på ingångslön
upp till 18 år samt sociala avgifter). Det ger en möjlighet att fördjupa
samarbetet tillsammans med unga samt att utvärdera arbetets fortsättning i
kommunen.
Ungdomarnas uppgift blir att hjälpa till att ta fram underlag och bidra med
ungas perspektiv till utredningar och andra arbeten genom sin egen analys
samt genom kontakt med fler unga.
Folkhälsorådet har prioriterat målområdet Ett aktivt och delaktigt liv.
Utvecklingsarbetet unga kommunutvecklare är ett sätt att föra dialog och
skapa delaktighet. Genom dialog kan kommunen ta del av och lyssna in
ungas behov och därigenom förbättra sina insatser riktade till unga.
Förslag till beslut
 Folkhälsorådet beslutar att avsätta 37 000 kronor till arbetet med unga
kommunutvecklare.
Beslutsgång
Lena Andersson (S) föreslår ett tillägg till beslutet som preciserar att arbetet
ska ske under en 10-månadersperiod. Folkhälsorådet ställer sig bakom
formuleringen.
Beslutsunderlag
 ”Är gräset verkligen grönare i Tidaholm?”, unga kommunutvecklare
2021.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 29 Policy mot våld i nära relation
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att upphäva sitt tidigare beslut § 17/2021
”Riktlinje mot våld i nära relation”.
 Folkhälsorådet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta anta ”Policy – våld i nära relation”.
Sammanfattning av ärendet
Våld i nära relation är en samhällsutmaning som drabbar omkring en femtedel
av befolkningen. Att utsättas för våld av en närstående ger ofta långtgående
men och kan vara en direkt risk för den utsattes liv.
Kommunen saknar idag ett kommunövergripande inriktningsdokument
rörande arbetet mot våld, även om kommunen ansvarar för att motverka och
ge stöd då våld har inträffat. I kommunens nätverk mot våld, som arbetar på
uppdrag av BRÅ, har föreslagen policy tagits fram. Policyn innehåller en
nollvision mot våld, beskrivning av våldets olika former, strategier för arbetet
och hur det ska organiseras. Medverkar i nätverket gör representanter för
förskola, skola, elevhälsa, kultur och fritid, socialtjänst, omsorg,
personalavdelning, folkhälsa, vårdcentral samt frivård.
Policyn blir en utgångspunkt i det kommungemensamma arbetet mot våld i
nära relation. I policyn beskrivs vikten av både preventivt, upptäckande och
stödjande arbete. Våld i nära relation är ett brott som ofta sker dolt i hemmet,
varför det är särskilt angeläget med god kunskap om tecken på våld för att
kunna upptäcka. För att förebygga att våld sker krävs också tidiga insatser,
kunskap och arbetssätt som utmanar begränsande och ojämställda normer.
Förslag till beslut
 Folkhälsorådet beslutar att upphäva sitt tidigare beslut § 17/2021
”Riktlinje mot våld i nära relation”.
 Folkhälsorådet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta anta ”Policy – våld i nära relation”.
Beslutsunderlag
 ”Policy – våld i nära relation”, folkhälsostrateg Malin Gustafsson, 202109-02.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 30 Folkhälsoplan 2022
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att fastställa folkhälsoplanen för 2022 med
nedan angivna tillägg och att översända den till östra hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsorådet tar årligen fram en folkhälsoplan. I folkhälsoplanen inför 2022
kvarstår de målområden som funnits sedan tidigare: Tidiga insatser, Psykisk
hälsa och Ett aktivt och delaktigt liv. Detta till förmån för fortsatt arbete och
långsiktighet inom de områden där behov fastställts.
Av planen framgår också planerade insatser inom dessa områden.
Förslag till beslut
 Folkhälsorådet beslutar att fastställa folkhälsoplanen för 2022 och att
översända den till östra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsgång
Till planen föreslås lägga till arbete med SAM-KRAFT under ”Målområde 1:
Tidiga insatser” samt arbete med anhörigstöd och kartläggning av ofrivillig
ensamhet under ”Målområde 2: Psykisk hälsa”.
Beslutsunderlag
 ”Folkhälsoinsatser i Tidaholms kommun - Folkhälsoplan 2022”,
folkhälsostrateg Malin Gustafsson, 2021-09-03.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 31 Folkhälsostrategens information
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Malin Gustafsson, folkhälsostrateg, berättar om arbetet med motorburen
ungdom och de anställda ungdomsassistenterna.
Inom det suicidpreventiva arbetet har en kartläggning genomförts som visar
behov av mer kunskap.
I kommunen är siffrorna låga för deltagande i mammografi. Kontakt tas med
Närhälsan för att se om möjlighet finns till en gemensam informationsinsats.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 32 Östra hälso- och sjukvårdsnämndens information
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Theres Sahlström (M) och Iowan Hedendahl (V), representanter från östra
hälso- och sjukvårdsnämnden, berättar att vårdöverenskommelserna är uppe
för diskussion. Det ses över långsiktigheten i dessa dokument.
Färdplan nära vård diskuteras fortsatt.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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§ 33 Närhälsans information
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att punkten utgår.
Sammanfattning av ärendet
Punkten utgår då Närhälsans representant inte är närvarande.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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§ 34 Folktandvårdens information
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Alma Babovic, klinikchef på Folktandvården, berättar att hon ser en negativ
trend med fler kariesaktiva små barn som kräver stora insatser. Kontakt med
förskolorna är tagen för att utveckla det förebyggande arbetet.
En del vårdnadshavare följer inte med sina barn till bokade tider trots
påminnelser. Då sker automatiskt en orosanmälan till socialtjänsten.
En rekrytering är ute för en tandläkare. I övrigt är kliniken fullbemannad.

Ordförandes sign
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§ 35 Nämndernas information
Folkhälsorådets beslut
 Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Bengt Karlsson (S), kultur- och fritidsnämnden, informerar om att:
 alltjämt som samhället öppnar upp så ökar möjligheterna för att delta i
kultur- och fritidsaktiviteter.
Lena Andersson (S), barn- och utbildningsnämnden, informerar om att:
 alla elever i kommunen nu är på plats i skolan, ingen
distansundervisning sker just nu.
 att sjuktalet bland personalen är lågt trots pandemin.
 att det preliminära beskedet för niornas godkända betyg ser bra ut.
Peter Friberg (M), social- och omvårdnadsnämnden, informerar om att:
 förvaltningens arbete har fungerat bra under sommaren trots
personalbrist.
 Arbetsmarknadsenheten har flyttat in i nya lokaler vid Bruket.
Tony Pettersson (S), samhällsbyggnadsnämnden, informerar om att:
 medel är avsatta för arbete med förebyggande trygghetsfrågor kopplat
till trafiken.
 arbetet med cykelbanor till Ramstorp och till Ekedalen finns med i den
långsiktiga planen.
Anna-Karin Skatt (S), kommunstyrelsen, informerar om att:
 arbetet med kommunens budget pågår.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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