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KALLELSE
Folkhälsorådet

Dag och tid: 2019-05-20 09:00

Plats: Vincontoret, Tidaholm

Justerare: Lena Andersson (S) 

Kallade

Ledamöter
Anna-Karin Skatt (S), ordförande, Theres Sahlström (M), vice ordförande, 
Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling 
(S)

Ersättare
Runo Johansson (L), Iowan Hedeldahl (V), Peter Friberg (M), Krister Rohman 
(KD), Anneli Sandstedt (C), Ambjörn Lennartsson (M)

Övriga
Åsa Ålebring, Jerry Sandström, Malin Gustafsson, Sofia Pettersson §1, Daniel 
Andersson §1, Patrik Broberg §1, Annelie Norrman §1, Kerstin Johansson §1
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-03

Ärendenummer
2019/78 Folkhälsorådet

 
Malin Gustafsson    
0502-60 64 46
malin.gustafsson@tidaholm.se

Budget

Budget 2019   
Tidaholms kommun 191 955
Östra HSN  191 955
Totalt 383 910

Förbrukade medel t.o.m. 30 april
Attention 22 000
Frivilliggala 30 000
Hälsofrämjande måltider 8 000
Regnbågsvulcanen 15 600
Barn som anhöriga 30 000
Våga prata pengar 12 200
Övrigt*   3 157
Totalt 120 957

Återstående medel 2019 262 953

Kommentar om ev. överskott: Folkhälsomedlen bör kunna förbrukas innan 
årsslut.

Barnrättsbedömning
Budgeten berör barn genom flera av ovanstående satsningar.

Förslag till beslut
 Folkhälsorådet beslutar att ta till sig informationen.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-03

Ärendenummer
2019/91 Folkhälsorådet

 
Malin Gustafsson    
0502-60 64 46
malin.gustafsson@tidaholm.se

Ansökan om medel - Familjecentralsdagen

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.

Beslutsunderlag
 ”Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet”, socialpedagog Anja 

Johansson, 2019-04-15.

Utredning
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.

Barnrättsbedömning
Ansökan berör indirekt barn genom att föräldrar, personal och andra viktiga 
vuxna ges mer verktyg att bemöta barn och unga. För att alla ska ha möjlighet 
att gå är föreläsningen gratis.

Förslag till beslut
 Folkhälsorådet beslutar att bevilja ansökan på 17 500 kronor till 

Familjecentralen.
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Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet

Ansökningsdatum:       2019-04-15

Sökande organisation:       Tidaholms kommun Socialförvaltningen/Familjecentralen

Kontaktperson:       Anja Johansson Socialpedagog

                                        

Ansökt belopp:                  17 500 kr

Bakgrund

Familjecentralen i Tidaholms kommun står som värd för den årliga Nätverksdagen för 
familjecentraler i Skaraborg 22 oktober 2019. 

Föreläsaren och författaren Petra Krantz Lindgren kommer att föreläsa över ämnet 
Konflikthantering: förstå, förebygga och kommunicera under förmiddagen. Petra är 
beteendevetare och arbetar med vuxna som vill utveckla sina relationer med barn genom 
ömsesidig respekt och samarbete. Kostnaden för den här föreläsningen finansieras av 
deltagaravgifter från de kommuner som deltar. Förutom personal från familjecentraler i 
andra kommuner planerar vi även att bjuda in personal från Tidaholms kommun.

För att kunna erbjuda en gratis föreläsning riktad till föräldrar i Tidaholm på kvällen 22 
oktober vill vi ansöka om medel från folkhälsorådet. Eftersom vi har anlitat Petra som 
föreläsare tidigare vet vi att hon kan belysa föräldraskap och barns behov på ett bra sätt. 
Petra föreläste i Tidaholm hösten 2017. Då hette föreläsningen Barns självkänsla och vuxnas 
ledarskap och var uppskattad av de 130 föräldrar som kom och lyssnade. 
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Mål

Att föräldrar och andra vuxna i Tidaholms kommun på kvällen 22 oktober ska få lyssna till 
föreläsningen Så blir du en pratbar vuxen! Om förtrolighet och tillit i kommunikation 
med barn och unga med Petra Krantz Lindgren.

Syfte

Genom att ge föräldrar och andra vuxna i Tidaholm tillgång till en föreläsare som kan 
förmedla kunskap om kommunikation mellan barn och vuxna vill vi bidra till att främja god 
hälsa genom att stärka relationer. 

Koppling till folkhälsorådets mål och prioriteringar

Den nationella strategin för föräldraskapsstöd har som målsättning att alla föräldrar ska 
erbjudas stöd under hela barnets uppväxt. Forskning visar att en viktig skyddsfaktor för barn 
under uppväxten är goda relationer till sina föräldrar. Familjecentralen fungerar som en 
hälsofrämjande arena, erbjuder mötesplatser och hjälper till att stärka det sociala nätverket 
kring barn och föräldrar. Vårt uppdrag är även att ge ett lättillgängligt stöd och utgöra ett 
kunskaps- och informationscentrum. Att erbjuda en gratis föreläsning som en tidig insats 
ingår därför i familjecentralers målsättning.

Målgrupp

Föräldrar och andra vuxna som bor i Tidaholm kommun.

Budget och finansiering

Föreläsares arvode 15. 000 kr

Hotellkostnad   1. 500 kr

Frukt   1. 000 kr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-04-23
Social- och omvårdnadsnämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019/96

§ 46 Beslut om ansökan om folkhälsomedel

Sammanfattning av ärendet
Familjecentralen i Tidaholms kommun står som värd för den årliga 
nätverksdagen för familjecentraler i Skaraborg 22 oktober 2019.

I samband med nätverksdagen ska en föreläsare bjudas in och 
Familjecentralen vill även erbjuda en gratis kvällsföreläsning för föräldrar. 
Därför föreslår förvaltningen nu nämnden att hos Folkhälsorådet ansöka om 
17 500 kr i folkhälsomedel.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Ansökan om folkhälsomedel”, nämndsekreterare 

Henrik Lennartsson, 2019-04-16.

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden att hos Folkhälsorådet besluta att 

ansöka om 17 500 kr i folkhälsomedel.

Social- och omvårdnadsnämndens beslut
 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att hos Folkhälsorådet 

ansöka om 17 500 kr i folkhälsomedel.

Sändlista
Folkhälsorådet
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-03

Ärendenummer
2019/208 Folkhälsorådet

 
Malin Gustafsson    
0502-60 64 46
malin.gustafsson@tidaholm.se

Ansökan om medel - Kvinnodagen

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.

Utredning
Mänskliga rättigheter och jämställdhet är några av grundvärdena för en god 
och jämlik hälsa, och föreläsningen handlar både om att belysa en ojämlikhet i 
samhället och att inspirera till civilkurage. Föreläsningen tros kunna nå en 
bred grupp, som gjorts tidigare år. Ansökan om medel bedöms falla inom 
ramen för de målområden som folkhälsorådet arbetar för.

Barnrättsbedömning
Föreläsningen är inte riktad till barn, men kan skapa mervärde för barn 
eftersom vuxna sätter goda exempel som förmedlar mod, civilkurage och allas 
lika värde.

Förslag till beslut
 Folkhälsorådet beslutar att bevilja 17 750 kronor till Svenska kyrkan, 

Sensus och Studieförbundet Vuxenskolan.
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Ansökan om folkhälsomedel
  
Ansökningsdatum: 2019-04-30
 
Sökande organisation/verksamhet: 
Svenska kyrkan, Sensus och Studieförbundet Vuxenskolan
 
Kontaktperson: Åsa Bergman, Carina Bengtsson
 
Adress/E-post och telefon: asa.bergman@sv.se  070-361 2565, 
   carina.bengtsson@svenskakyrkan.se 0502-19740

Ansökt belopp: 17 750 kr
  
Bakgrund:

I mer än 10 år tid har vi tre sökande organisationer genomfört olika arrangemang för
att lokalt uppmärksamma Internationella Kvinnodagen, den 8 mars.  
Teman har varit vitt skilda som t ex ”Våld i nära relation” med relationsvåldsexpert och 
kammaråklagare Anna Mårtensson och ”Min pappa Ann-Christine” med Ester Roxberg.
Vid genomförandet har vi också har medverkan från Biblioteket som sammanställt böcker i 
ämnet, Museet som gjort utställningar på temat, Konstlinjen/keramik på Hellidens 
Folkhögskola som tillverkat olika alster för utställning och försäljning under kvällen.
Vid fler tillfällen har även Kvinnojouren Tranan deltagit och berättat om sitt arbete.
År 2019 års föreläsning 8 mars inföll en fredagskväll. Tove Lifvendahl lockade ändå 
100 personer att lyssna vilket visar på ett stort intresse för Internationella kvinnodagen och 
”kvinnofrågor”
  
Mål: beskriv vad ni vill uppnå och hur ni mäter detta

Uppmärksamma Internationella Kvinnodagen 8 mars med ännu ett nytt tema som rör och 
berör oss alla. Inför år 2020 har vi tänkt engagera föreläsare Jeanette Larsson fd polis. 
Rubriken är ”Visselblåsare i blåsväder”. 
Med Jeanette Larssons föreläsning vill vi skapa en dialog kring mänskliga rättigheter och alla 
människors lika värde. Inspirera till engagemang och mod att säga ifrån, civilkurage helt 
enkelt! 
 
Syfte: beskriv varför ni gör detta

Metoo# rörelsen har visat hur viktigt det är att fortsätta att belysa kvinnors situation för att få 
syn på det som ofta ligger dolt.
Vi vill också lyfta frågor om medmänsklighet och värdegrund i praktiken, se möjligheter i 
mångfald och uppmuntra alla besökare till medmänsklighet och civilkurage.
  
Utvecklingsaktivitet och tidsperiod: beskriv konkret vad ni avser att göra

Dagen genomförs söndagen den 8 mars 2020.
Kl. 10.30 Mässa i kyrkan, dialogpredikan
Kl. 12.15 Lunch och lotteriförsäljning i Kyrkans hus
Kl. 14.00 föreläsning i kyrkan med Jeanette Larsson ”Visselblåsare i blåsväder”
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Intäkterna från lotteri och lunch går direkt till Act Svenska kyrkan, vilket förstärker tanken på 
medmänsklighet i ett globalt perspektiv.

Vi, medverkande organisationer, arbetar sedan vidare med frågor kring genusfrågor, rasism, 
våld och medmänsklighet bl a då vi öppnar upp för samtal kring viktiga frågor genom att 
skapa mötesplatser för olika grupper och människor i samhället.
I kyrkans konfirmand och ungdomsarbete, i vuxengrupper är detta något vi kommer lägga 
extra fokus på, både före och efter föreläsningen.

Koppling till folkhälsorådets mål och prioriteringar: beskriv hur ni kopplar det till 
folkhälsorådets arbete

Kyrkan har möjlighet att få till mötesplatser för människor som vill stärkas i sin identitet och 
självkänsla.
Under hösten 2019 påbörjas något som kallas Livsstegen – en självhjälpsgrupp där 12 träffar i 
en sluten grupp bidrar till inre hälsa. Detta hoppas vi kan fortsätta även framöver och då kan 
Jeanettes föreläsning vara ett startskott för flera att våga delta.
Med Jeanette Larssons föreläsning vill vi skapa en dialog kring mänskliga rättigheter och alla 
människors lika värde. Då det i kommunen planeras en medmänsklighets vecka under hösten, 
kan detta bli en god uppföljning. 

Målgrupp: beskriv till vilka arbetet vänder sig till, till vilka arbetet kommer till gagn för.

Vi vänder oss till kyrkans alla egna grupper, alla Tidaholmare och riktar även inbjudan 
speciellt till grupper inom HBTQ-frågor, kvinnoorganisationer liksom arbetsgivare.
 
Budget och finansiering: beskriv i grova dragprojektets/utvecklingsarbetets totala kostnader 
och dess finansiering
 
Den totala kostnaden för Internationella Kvinnodagen beräknas till 35500 kr.
Fördelas enligt följande:
Förtäring: 150 personer * 50 kr = 7500:-
Föredragshållare: 28 000:-
Medfinansiering sker av Svenska Kyrkan med summan: 17750 kr
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-03

Ärendenummer
2019/210 Folkhälsorådet

 
Malin Gustafsson    
0502-60 64 46
malin.gustafsson@tidaholm.se

Utvecklingsarbete - Medmänsklighetsmånad

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.
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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.

Barnrättsbedömning
Ett hårt klimat och hårda normer begränsar och drabbar barn och unga, varför 
ett förebyggande arbete för allas lika värde, medmänsklighet, självkänsla och 
civilkurage är viktigt. Satsningen rör barn både som direkt och indirekt 
målgrupp. 

Förslag till beslut
 Folkhälsorådet beslutar att bevilja 40 000 kronor till utvecklingsarbetet 

med en medmänsklighetsmånad.
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Förslag på föreläsning vid företagarfrukost, 1 – 1,5 timme. 

 

 

Syfte:   

- Att ge en inblick i hur aktivt arbete med jämställdhet och mångfald kan bidra till att skapa 

innovativa organisationer med förmåga att attrahera kompetens 

 

 

Innehåll: 

Den mångfaldiga, attraktiva och hållbara organisationen  

- Vilken organisation vill vi ha? Kopplingen mellan organisationsutveckling och 
jämställdhets- och mångfaldsarbete  

- Drivkrafter - förändringspotential 
 

Jämställdhet – jämlikhet – mångfald 
- Vad har begreppen med organisationsutveckling att göra? 

 
 
Är ”det normala” rationellt?  

- För vem är ”det normala” normalt? Missar vi talanger och idéer? 
- Vad händer om vi vänder på perspektiv? 

 
 

Inkluderande arbetssätt – icke-exkluderande villkor   
- Arbetsplatskultur – symbolik, segregeringsmönster, interaktion och utrymme för 

individen 
- Den diskrimineringsfria arbetsplatsen 
- Att skapa systematik i arbetet 

 

Genomförande: 

Föreläsningen kommer att genomföras av Kicki Borhammar, verksamhetsledare på EDCS, se bifogat 

CV. 

 

Pris:  

3000 kronor, exklusive moms  

Vi hoppas att förslaget motsvarar era förväntningar och är öppna för att justera enligt önskemål.  
Med vänlig hälsning  
 
Kicki Borhammar  
/verksamhetsledare EDCS  

 
kicki.borhammar@edcs.se  
Tel: 0709 82 10 28  

 

Jämställdhet och mångfald som motor för hållbar utveckling 
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Förslag på utbildning i hur normkritik och jämställdhet kan bli verktyg i hållbarhetsarbetet, 

2-4 timmar 

 

ATT BRYTA MÖNSTER 
 

 

 

Syfte:   

- Att skapa en bas för ett systematiskt hållbarhetsarbete  

 

Innehåll: 

Den mångfaldiga, attraktiva och hållbara organisationen  

- Vilken organisation vill vi ha? Hur ser kopplingen ut mellan aktivt jämställdhetsarbete 
och FNs globala mål om en hållbar utveckling? 

- Drivkrafter - förändringspotential 
 

Jämställdhet – jämlikhet – mångfald 
- Vad menar vi med begreppen? 
- Intersektionalitet – alltid kön, men aldrig bara kön, olika maktordningar samverkar 
- En diskrimineringsfri arbetsplats 

 
 
Vem bryter mönster?  

- För vem är ”det normala” normalt?  
- Normkritik som verktyg för att synliggöra perspektiv och analys av ”självklara” 

utgångspunkter. 
- Verktyg för att flytta fokus från ”avvikare” till det egna arbetet med normer för att 

förebygga att ”avvikare” skapas. 
 
 

Inkluderande arbetssätt – icke-exkluderande villkor   
- Arbetsplatskultur – symbolik, segregeringsmönster, interaktion och utrymme för 

individen 
- Verktyg för att analysera mönster och förebygga stereotypisering 
- Systematiskt arbete 

 

Metod: 

Utbildningen består av teoriavsnitt, baserade på genus- och organisationsforskning samt 

empiri, som varvas med exempel från olika organisationer och korta diskussionsfrågor.  

Upplägget syftar till att deltagarna successivt bygger kunskap kring hur jämställdhetsarbete 

är en process och hur vardagliga handlingar kan ”göras” på nya sätt genom normkritiska och 

genusmedvetna undersökningar och arbetsmetoder. De olika avsnittens längd och djup är 

beroende av total tidsåtgång för utbildningen, men upplägget utgår från 4 timmars 

utbildning. 

 

normkritiska perspektiv som verktyg för hållbar utveckling 
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Genomförande: 

Utbildningen kommer att genomföras av Kicki Borhammar, verksamhetsledare på EDCS, se bifogat 

CV. 

 

Pris:  

7000 kronor, exklusive moms  

 

Vi hoppas att förslaget motsvarar era förväntningar och är öppna för att justera enligt önskemål.  
Med vänlig hälsning  
 
Kicki Borhammar  
/verksamhetsledare EDCS  

 
kicki.borhammar@edcs.se  
Tel: 0709 82 10 28  
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From:                                 Alexandra Hermansson
Sent:                                  Fri, 3 May 2019 09:45:35 +0200
To:                                      Malin Gustafsson
Subject:                             VB: Offert föreläsning

 
 
Från: Info @ Micke Gunnarsson [mailto:info@mickegunnarsson.com] 
Skickat: den 30 april 2019 14:12
Till: Alexandra Hermansson
Ämne: Re: Offert föreläsning
 
Hej! Wow!! Vilken viktig månad. Så fint.
Det skulle vara en ära att få prata på detta tema för allmänheten. En timme är bra, 90 min ännu 
bättre;)
 
Priset tänker jag beror lite på storlek av arrangemanget. Handlar det om flera hundra personer så 
brukar arvodet vara mellan 
25 - 30 000 kr exkl moms, resa och logi.
Men berätta gärna lite mera eller ring mig så syr vi ihop något som kan passa alla!
Måste få fråga...kommer ni även att köra något för elever och ungdomar denna vecka?
Tänkte man kunde i så fall göra ngn kombination vilket brukar vara uppskattat.
Fundera och återkom.
 
Kram/Micke
 
tis 30 apr. 2019 kl. 10:48 skrev Alexandra Hermansson <alexandra.hermansson@tidaholm.se>:

Hej!
 
Vi i Tidaholms kommun kommer i november att ha en ”Medmänsklig månad”. Vi håller just 
nu på att planera för att boka in en öppen föreläsning för allmänheten där vi vill ta upp hur vi 
bemöter varandra, mer och mer polarisering, självkänsla med mera fast med mycket humor! Vi 
tänker oss ungefär en timme. Vi fick då tips om dig. 
Tror du att det skulle kunna vara något du kan göra? Och ungefär vad skulle det gå på?
 
Med vänlig hälsning,
 
Alexandra Hermansson
Integrationssamordnare 
0502 - 60 63 18
------------------------------------------
Tidaholms kommun
vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm
www.tidaholm.se
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-- 

"LIVET ÄR PÅ TOK FÖR VIKTIGT FÖR ATT TA PÅ FULLASTE ALLVAR!"
—————————————————————

Micke Gunnarsson
Barnatro AB
Övre Brunnsvägen 81
37236 Ronneby

Mb: + 46 (0)709-161663
E: micke@barnatro.se
www.mickegunnarsson.com

Följ på Instagram, Facebook & Twitter.

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 
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Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-13

Ärendenummer
2019/243 Folkhälsorådet

 
Malin Gustafsson    
0502-60 64 46
malin.gustafsson@tidaholm.se

Samverkansavtal Tjejjouren Väst

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.

Beslutsunderlag
 ”Samverka med Tjejjouren Väst”, förslag till samverkansavtal.
 Informationsblad Tjejjouren Väst.

Utredning
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.

Barnrättsbedömning
Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem, och förebyggande arbete för en bättre 
psykisk hälsa är ett av målområdena för folkhälsorådet. Vid dialog med unga 
inför satsningen ”Att bli vuxen i Tidaholm” ger de uttryck för att de vill bli tagna 
på allvar och ha möjlighet till stöd snabbt. Samarbetet med Tjejjouren Väst 
kan vara ett sätt att nå unga som mår dåligt.

Förslag till beslut
 Folkhälsorådet beslutar att skriva på samverkansavtalet med 

Tjejjouren Väst för 2019-2020, och därmed att stödja verksamheten 
med sammanlagt 20 000 kronor.
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Tjejjouren Väst 
Sockerbruket 3   
414 51 GÖTEBORG   

 

Samverka med Tjejjouren Väst 

Vill ni arbeta med att förebygga och motverka våld och psykisk ohälsa hos unga? Vill ni 
utveckla ert arbete med barns rättigheter? Genom samverkan stärker vi arbetet med barn 
och ungas rättigheter och synliggör barn och ungas perspektiv. Tillsammans arbetar vi 
för att förebygga och motverka psykisk ohälsa och våld. 
 

Tjejjouren Väst grundades 2010. Vi är en nätbaserad ideell verksamhet som arbetar med stöd 
till unga via chatt, mail och app. Vi arbetar också för att uppmärksamma, förebygga och 
förbättra situationen för barn och unga. Det gör vi genom opinionsbildning, 
informationsspridning och genom samverkan med kommuner och med regionen.  
 
Tjejjouren Västs stödchatt finns för alla som identifierar sig som tjej i åldern 10 till 25 år. De som 
vänder sig till stödchatten kan välja att vara helt anonyma. Stödpersonerna (volontärer) lyssnar, 
stöttar och slussar vid behov vidare de stödsökande till andra verksamheter. Chatten är öppen 
tisdagar, torsdagar och söndagar kl. 20 till 22. Samarbetet mellan kommuner och Tjejjouren 
Väst ska bidra till att fler unga får det stöd de behöver.   
 
Den vanligaste problematiken som Tjejjouren Väst möter är psykisk ohälsa. Att berätta om sina 
upplevelser och sin situation är svårt för den stödsökande eftersom det kan vara första gången 
som den pratar med någon om hur den mår. Att få vara anonym är ofta helt avgörande. Annan 
utsatthet som unga berättar om är sexuellt våld, självskadebeteende, suicid och ensamhet. 
Ensamheten grundar sig ofta i upplevelsen av att inte ha någon att prata med.  
 

Tjejjouren Västs verksamhet växer och antalet unga som söker stöd ökar. Under 2018 tog 
föreningen emot över 2000 stödsamtal. Det innebär 36 samtal i veckan med unga som är i 
behov av stöd eller akut hjälp. Under storhelger och jul håller föreningen extraöppet och ger 
stöd varje kväll. Då de stödsökande är anonyma kan jouren aldrig veta varifrån de stödsökande 
kommer men många av de som söker stöd uppger att de bor i olika delar av Västsverige.  
 
Idag har Tjejjouren Väst fem anställda och 80 volontärer. Föreningens verksamhet finansieras 
med stöd av Folkhälsokommittén Västra Götaland, Socialstyrelsen, Göteborgs stad och genom 
samverkan med kommuner runt om i regionen. 
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Tjejjouren Väst 
Sockerbruket 3   
414 51 GÖTEBORG   

Samverkansavtal 2019-2020 
 

Mål 
Målet är att stärka arbetet med att synliggöra frågor som rör barn och ungas rättigheter, livssituation och 
utsatthet och att arbeta tillsammans för att förebygga och motverka våld och psykisk ohälsa. 
Samverkansavtalet ligger till grund för ett långsiktigt samarbete och beskriver de båda parternas 
åtaganden. 

 

Målsättning 

Parterna ska ha god kännedom om varandras verksamheter. Kommunen ska arbeta aktivt för att fler 
unga får kännedom om det stöd som Tjejjouren Väst kan ge. Tjejjouren Väst bidrar med kunskap om 
ungas utsatthet och behov. Tjejjouren Väst ger också stöd i arbetet med barnkonventionen och barns 
rättigheter som är utgångspunkten för föreningens arbete.  

Det är viktigt att samarbetet är väl förankrat i kommunens folkhälsoarbete då den problematik som barn 
och unga vittnar om främst handlar om psykisk ohälsa och våld. 
 

Vad får kommunen? 

● Kontinuerlig information om Tjejjouren Västs verksamhet. 
● Informationsmaterial att sprida för att nå ut till stödsökande och relevanta aktörer i kommunen. 
● Information om ungas situation och de frågor som Tjejjouren Väst möter i stödverksamheten.  
● Dialog med Tjejjouren Väst om hur professionella och ideella verksamheter kan möta unga samt 

vilket stöd som behövs eller saknas.  
● Föreläsningar för tjänstepersoner och allmänhet till ett reducerat pris. 

 

Vad får Tjejjouren Väst? 

● Kännedom om hur kommunen arbetar med barnkonventionen och hur detta arbete följs upp. 
● Kännedom om vilka verksamheter inom kommunen som är relevanta att känna till för Tjejjouren 

Väst och stödsökande.  
● Nätverk med aktörer inom kommunen som arbetar med de frågor som berör Tjejjouren Västs 

verksamhet och som stödsökande kan hänvisas till.  
● Vid behov ett handledningssamtal för en volontär som är bosatt i er kommun.  
● Ett årligt verksamhetsbidrag som baseras på hur många unga personer i åldern 10-25 år som är 

folkbokförda i den berörda kommunen. 
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Tjejjouren Väst 
Sockerbruket 3   
414 51 GÖTEBORG   

 

Kostnad 

Verksamhetsbidrag: 10 000 kr/år.  

Verksamhetsbidraget går oavkortat till Tjejjouren Västs stödverksamhet. 

Verksamhetsbidraget baseras på hur många unga personer, oavsett kön eller könstillhörighet, som är 
folkbokförda i kommunen då Tjejjouren Väst arbetar med alla barns rättigheter som utgångspunkt. 
Tjejjouren Väst arbetar också normkritiskt och utgår inte ifrån statistik som är uppdelad på två kön.  
 
> 5000 unga personer 20 000 kr 
3000-5000 unga personer 15 000 kr 
< 3000 unga personer 10 000 kr 
 

Samverkansavtalet är ett tvåårigt avtal som gäller från och med 2019. Efter halva avtalstiden görs en 
avstämning och utvärdering. Om Tjejjouren Väst skulle upphöra som förening bryts kontraktet. Om 
kommunen agerar på ett sätt som allvarligt strider mot Tjejjouren Västs grundprinciper eller 
barnkonventionen äger Tjejjouren Västs styrelse rätten att i förtid säga upp avtalet. Vid en sådan 
händelse återbetalas ingen ersättning till kommunen för återstående avtalstid.  

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna har erhållit var sitt exemplar. 

 
 

Tjejjouren Väst             Tidaholms kommun  

 

Datum…………………………………...…………………...Datum……………………………………...…….. 

 

Underskrift......................................................................Underskrift………………………....………………….. 

 

Namnförtydligande...................................……………….Namnförtydligande…………….....……………….…. 

 

Befattning.......................................................................Befattning………...……………………………………
. 
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Genom att stötta Tjejjouren Väst bidrar ni till att fler 
unga tjejer får tillgång till ett livsviktigt stöd. Med 
hjälp av ert stöd förebygger vi våld och psykisk 
ohälsa - och stärker tillsammans arbetet för unga 
tjejers rättigheter.  
 
Vårt syfte 

Vårt stöd 

Våra samarbeten 
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Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-12

Ärendenummer
2019/75

 
Malin Gustafsson    
0502-60 64 46
malin.gustafsson@tidaholm.se

Folkhälsorådets sammansättning mandatperioden 2019-2022

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 hälso- 
och 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 maj (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.

Barnrättsbedömning
En av folkhälsorådets viktiga målgrupper är barn och unga. En bred förankring 
i olika verksamheter ger förutsättningar att jobba för barn och ungas 
förutsättningar och hälsa inom alla de representerade nämndernas 
verksamhetsområden.

Förslag till beslut
 Folkhälsorådet beslutar att rekommendera kommunstyrelsen att anta 

sammansättningen för folkhälsorådet för mandatperioden 2019-2022.
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