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Sammanträdesprotokoll Folkhälsorådet 
2022-05-18 kl. 09:00-15:00  Hellidens folkhögskola 

§§ 10-24 

Beslutande 
Runo Johansson (L), ordförande, Peter Friberg (M), Anneli Sandstedt (C), Björn Yngvesson (KD) 

Tjänstgörande ersättare 
Iowan Hedendahl (V), vice ordförande, Tony Pettersson (S) 

Ersättare 
Anna Zöögling (S), Lena Andersson (S), Bengt Karlsson (S)  

Tjänstepersoner 
Malin Gustafsson, Åsa Ålebring, Alma Babovic, Linnea Bengtsson, Anette Runnsjö Ljungblom, 
Angelica Lemcke, Martina Svensson 
 
 

Justering 
Utses att justera: Peter Friberg (M) 

 

Justeringens tid:   

Runo Johansson (L), ordförande Malin Gustafsson, sekreterare

Peter Friberg (M), justerare 
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§ 10 Budget 
KS 2022/19 

Folkhälsorådets beslut 
- Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådet har en årlig budget som motsvarar 15 kronor per invånare från vardera Tidaholms 
kommun och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Sammanlagt är den årliga budgeten 383 910 
kronor. 

I slutet på april har 162 194 kronor förbrukats eller planerats in av 2022 års budget, varför  
221 716 kronor återstår. 

Förslag till beslut 
- Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tertialrapport – Lokala Folkhälsorådet i Tidaholm april 2022, folkhälsostrateg Malin 

Gustafsson, 2022-04-25. 
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§ 11 Delegationsbeslut - Mellan väggarna 
KS 2022/104 

Folkhälsorådets beslut 
• Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att bevilja 41 000 kronor till arbetet Mellan väggarna. Kostnaden 
ska finansieras med lokala folkhälsorådets medel. Arbetet var ett samarbete mellan Tidaholms 
kommun, Tidaholms Bostad och Energi AB, Hellidens folkhögskola, författaren Maria Andersson, 
konstnären Maria Alloh och artisten My Kullsvik i syfte att öka kunskapen om våld i nära relation. 
Satsningen genomfördes i april 2022 med föreläsningar, konstutställning och musik. 

Beslutet fattades på delegation av kommunstyrelsens ordförande då folkhälsorådet inte hade något 
inplanerat sammanträde innan satsningen skulle äga rum. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut ärendenummer KS 2022/104, kommunstyrelsen, 2022-03-09. 

 

5



Sammanträdesprotokoll 
Folkhälsorådet, 2022-05-18 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 12 Tilläggsansökan om folkhälsomedel – Repulse 
KS 2022/82 

Folkhälsorådets beslut 
• Folkhälsorådet beslutar att bevilja 27 200 kronor till barn- och utbildningsförvaltningen till 

arbetet med Repulse. 

Sammanfattning av ärendet 
Elevhälsan ansöker om 27 200 kronor för att finansiera fortbildningen av även talpedagoger och 
specialpedagoger i metoden Repulse. Ansökan är ett tillägg till tidigare beviljad ansökan om 
folkhälsomedel om 32 000 kronor för att ge samtliga kuratorer utbildningen. 

Repulse är en manualbaserad metod som används i arbetet för att främja elevers sociala samspel. 
Metoden hjälper till att utveckla sociala färdigheter och impulskontroll. 

Användningen av metoden Repulse kan vara ett sätt att möta barn och unga som har svårigheter i 
det sociala samspelet. Metoden ger verktyg att hantera sina känslor och samspelet med andra. 
Arbetet med metoden kan ses ha kopplingar till Folkhälsorådets prioriterade områden Psykisk 
hälsa och Ett aktivt och delaktigt liv, bland annat genom att det stärker förutsättningarna för 
elevens hälsa och delaktighet. I ansökan om medel finns också en tanke om hur arbetssättet ska 
implementeras långsiktigt i verksamheten kopplat till t ex konsultationsteamet, vilket ger goda 
förutsättningar för fortsatt arbete.  

Att flera olika funktioner inom elevhälsan delar kunskapen ger möjlighet att arbeta gemensamt 
och systematiskt för att möta elevers behov. 

Förslag till beslut 
- Folkhälsorådet beslutar att bevilja 27 200 kronor till barn- och utbildningsförvaltningen till 

arbetet med Repulse. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan om folkhälsomedel, elevhälsochef Ci Olofsson, 2022-03-09.  
 Beslut om ansökan om folkhälsomedel, BUN, 2022-04-21. 

Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
Elevhälsan 
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§ 13 Information - Unga kommunutvecklare 
KS 2021/278 

Folkhälsorådets beslut 
• Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsstrateg Linnea Bengtsson och folkhälsostrateg Malin Gustafsson berättar om arbetet 
med unga kommunutvecklare. Sex personer som är i åldrarna 16-19 år är anställda för att 
utveckla kommunen ur ett ungdomsperspektiv.  

Unga kommunutvecklare arbetar på uppdrag som kommer från olika verksamheter i kommunen, 
för tillfället med att locka förstagångsväljare till valet och att utreda motionen om ett 
ungdomsfullmäktige. 
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§ 14 Information - Ungdomsassistenter 
KS 2021/82 

Folkhälsorådets beslut 
• Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Representanten från kommunens ungdomsassistenter har blivit sjuk och kan inte föredra arbetet, 
men en kortare skriftlig rapport läses upp. Den beskriver bland annat att behovet av vuxna på stan 
har varit lite mindre under vintern, men att det tros öka igen under sommarhalvåret då fler vistas 
ute. Tanken är att finnas ute bland annat vid stora evenemang, som t ex skolavslutningen och 
Kräftans dag. Ungdomsassistenterna har en god dialog och välkomnas av unga som ser att det 
skapar en större trygghet. 
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§ 15 Information - Barn som anhöriga 
KS 2021/356 

Folkhälsorådets beslut 
• Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Anette Runnsjö Ljungblom, familjebehandlare, informerar om arbetet med BRA-samtal (barns rätt 
som anhöriga), vilket är en metod som utgår ifrån barnets villkor. Den används tillsammans med 
barn som har en förälder eller annan vuxen i sin närhet som har t ex en sjukdom, ett missbruk 
eller som har dött. Syftet är att barnet ska få information och svar på sina frågor. Framöver ses 
gärna möjligheten att sprida arbetssättet till fler verksamheter än socialtjänsten. 
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§ 16 Ansökan om folkhälsomedel – Psykisk hälsa i 
skolan 
KS 2022/83 

Folkhälsorådets beslut 
- Folkhälsorådet beslutar att bevilja ansökan om 20 000 kronor till barn- och 

utbildningsförvaltningen för arbete med psykisk hälsa i skolan. 

Sammanfattning av ärendet 
Hellidsskolan ansöker om 20 000 kronor för att utveckla sin verksamhet inom psykisk hälsa 
tillsammans med föreläsaren Erica Hellberg. Medlen ska gå till att finansiera föreläsningar under en 
heldag till alla elever och personal. 

I ansökan beskrivs ett behov av att arbeta mer för att främja psykisk hälsa bland unga och att 
stärka förståelsen för barns olika hemförhållanden. Det går hand i hand med det målområde som 
folkhälsorådet har antagit kring att öka den psykiska hälsan. Genom att tidigt ge verktyg och 
öppna upp för samtal finns förbättrade förutsättningar för att förebygga ohälsa och för individen 
att uppleva en bättre hälsa här och nu och genom livet. 

Positivt är att alla elever samt personal tar del av samma kunskap, vilket skapar en möjlighet till 
långsiktighet. Ett tips är att samverka med t ex ungdomsmottagningen och socialtjänsten i samband 
med utbildningsinsatsen för att visa vart det går att vända sig om man inte mår bra eller har det 
svårt hemma. 

Förslag till beslut 
- Folkhälsorådet beslutar att bevilja ansökan om 20 000 kronor till barn- och 

utbildningsförvaltningen för arbete med psykisk hälsa i skolan. 

Beslutsunderlag 
 Folkhälsomedel – ansökan, ärendenummer: #2174, Andreas Cederqvist, 2022-02-15. 

Sändlista 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Hellidsskolan 
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§ 17 Utvecklingsarbete - Suicidprevention 
KS 2020/58 

Folkhälsorådets beslut 
- Folkhälsorådet beslutar att avsätta 40 000 kronor till arbetet med suicidprevention. 

Sammanfattning av ärendet 
Till arbetet med suicidprevention, vilket är ett kommunövergripande arbete som även inkluderar 
Närhälsan, föreslås Folkhälsorådet avsätta 40 000 kronor. 

Kommunen kommer även att ansöka om delregionala medel för att finansiera utbildning i 
suicidprevention, till en summa på 60 000 kronor. Sammanlagt skapar medlen förutsättningar för 
att erbjuda utbildning brett till kommunal personal, förtroendevalda, näringsliv, arbetsgivare, 
civilsamhälle och allmänhet men även för att göra andra förebyggande insatser inom området. 

Förslag till beslut 
- Folkhälsorådet beslutar att avsätta 40 000 kronor till arbetet med suicidprevention. 
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§ 18 Folkhälsostrategens information 
KS 2022/13 

Folkhälsorådets beslut 
• Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrategen informerar om att kraftsamlingsområdet ”Friska barn i Skaraborg – ohälsosam 
viktutveckling bland barn och unga går att förebygga” riktar sig till flera arenor, bland annat 
familjecentraler inom kost och rörelse och samhällsbyggnadskontor kring planering för 
rörelserikedom i utomhusmiljöer. Just nu pågår ett arbete i några av Skaraborgs kommuner som 
kallas mobilt dialoglabb i syfte att samla barn och ungas perspektiv om hur de vill röra sig och 
använda specifika miljöer. 
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§ 19 Östra hälso- och sjukvårdsnämndens 
information 
KS 2022/14 

Folkhälsorådets beslut 
• Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Iowan Hedendahl (V), representant från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, informerar om att 
nämndens organisation kommer att förändras men att ingen vidare kännedom om hur detta 
kommer att bli finns i nuläget.  
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§ 20 Närhälsans information 
KS 2022/15 

Folkhälsorådets beslut 
• Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Zöögling Ålebring, vårdcentralschef, informerar om att Närhälsan arbetar med vaccinationer 
av den fjärde dosen mot covid för personer som är 65 år och äldre. 

Närhälsan letar efter en annan vaccinationslokal då den hittills använda lokalen nu hyrs ut till 
kommunen.  

I övrigt finns ett stort inflöde av patienter. Digitala verksamheter utvecklas för att hitta 
möjligheter i vilka besök som kan genomföras på nya sätt. 

Bemanningen av läkare ser för tillfället ganska bra ut. Men kommunen kan vara en viktig 
samarbetspart i att fler vill flytta hit, t ex genom att visa upp idrotts- och kulturmöjligheter, 
bostäder, jobb osv. 

Utredningen kring nära vård inväntas. 

Just nu finns råder dispens att öppna jourcentralen i Falköping. Idag bemannas centralen i Skövde. 

 

14



Sammanträdesprotokoll 
Folkhälsorådet, 2022-05-18 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 21 Folktandvårdens information 
KS 2022/16 

Folkhälsorådets beslut 
• Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Alma Babovic, klinikchef på Folktandvården, informerar om att Folktandvården arbetar med digital 
scanning för att framställa t ex kronor eller proteser. 

Folktandvården online används för att bli hänvisad och få ett bokat besök. 

En utmaning är att många äldre har en dålig munhälsa, och att det varierar hur arbetet ser ut på 
särskilda boenden. Social- och omvårdnadsnämnden tar med sig frågan för återrapportering vid 
nästa sammanträde.  

Det har inte varit någon direkt ökning av friskvårdsavtal. 

Tandvården är gratis till 23 år. Vid upprepade uteblivna besök eller om barn inte får sina tänder 
skötta, sker en orosanmälan. 
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§ 22 Nämndernas information 
KS 2022/17 

Folkhälsorådets beslut 
• Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Friberg (M), social- och omvårdnadsnämnden, informerar om att: 

- Det finns tre huvudspår inom utredningen av brandskyddet av särskilda boenden.  
- Placeringar ger omfattande kostnader. 
- Det är viktigt att erbjuda ett brett stöd i föräldraskapet. 
- Kommunens nya socialchef, Åsa Alvner, är på plats. 

Tony Pettersson (S), samhällsbyggnadsnämnden, informerar om att: 

- Samverkan sker med Trafikverket kring planering av cykelbana till Ekedalen. 

Anneli Sandstedt (C), kultur- och fritidsnämnden, informerar om att: 

- Senaste kultur- och fritidsnämnden ägde rum i sommargården Gamla Köpstad. Nämnden 
gjorde bland annat studiebesök i ett badhus i Varberg. 

- Gamla Köpstad är mycket uthyrt under sommarhalvåret. 
- Barnens hus ska ha slutbesiktning. 

Björn Yngvesson (KD), barn- och utbildningsnämnden, informerar om att: 

- 39 personer just nu omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.  
- Förvaltningen arbetar med flera åtgärder för att möta skolfrånvarande unga. 
- Det finns en samverkan med Gymnasium Skaraborg kring introduktionsprogram. 
- Flera statsbidrag upphör då kommunen har goda skolresultat.  

Runo Johansson (L), kommunstyrelsen, informerar om att: 

- Det finns ett färdigt budgetförslag från majoritetens sida. 
- Tjänsten till kommundirektör kommer att utlysas. En tillförordnad kommundirektör 

kommer att tillsättas. 
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§ 23 Information - SAM-KRAFT 
 

Folkhälsorådets beslut 
• Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Angelica Lemcke, socialpsykolog, och Martina Svensson, förskollärare, berättar om sitt arbete i 
det tvärprofessionella teamet SAM-KRAFT. Ingår i teamet gör också Pernilla Svärdh, 
specialpedagog. Teamet arbetar i åldrarna 1-5 år med att främja goda förutsättningar för barns 
sociala samspel. Kontakt med teamet kan föräldrar ta, men kontakt kan även ske via förskola eller 
BVC.  

SAM-KRAFT använder en process från ansökan till utvärdering som tar sju månader. I arbetet 
används bland annat Alla barn i centrum och Föräldraskap i vardagen, som är 
föräldrastödsprogram.  
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§ 24 Workshop - Folkhälsoplan och socialt 
hållbarhetsprogram 
KS 2019/448 

Folkhälsorådets beslut 
• Folkhälsorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrategen genomför en workshop tillsammans med folkhälsorådet som ett steg i arbetet 
att ta fram en ny folkhälsoplan för 2023 samt ett socialt hållbarhetsprogram.  

Folkhälsorådet får först fördjupad kunskap om arbetet för en god och jämlik hälsa och kopplingen 
till social hållbarhet och Agenda 2030. Därefter får folkhälsorådet generera idéer som svar på 
frågan: Om du fick önska – hur ser Tidaholm ut år 2030 ur ett socialt hållbarhetsperspektiv? 

Därefter resonerar folkhälsorådet vidare kring den fiktiva tidningsrubriken år 2030 – “Tidaholm 
utmärker sig som socialt hållbar kommun” och frågan: Vilka områden för en bättre folkhälsa har vi 
utvecklat för att nå hit? 

Folkhälsorådet tar fram ett flertal förslag, som kan sammanfattas i rubrikerna: 

• Kvalitet och likvärdighet i skolan 
• Nära koppling till företag 
• Delaktighet och att se varandra 
• Tidiga insatser – behåll och utveckla 
• Stärkt föräldraskap – skapa vuxna förebilder (föreningslivet är viktigt) 
• Tillhörighet och identitet 
• Fler verksamheter som jobbar hälsofrämjande 
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