
Signerat dokument

Justering av protokoll kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 10 
juni 2021

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 2021-06-10.pdf
Storlek: 653220 byte
Hashvärde SHA256: 
405eff05983ca89bf925e5be96bdd1d0543f369fdb4b232886f6b8794425314c

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:
INGVOR BERGMAN
Signerat med BankID 2021-06-24 10:57 Ref: 80ae4572-587e-4e37-895e-2f8b10571245

KAROLA MARIA SVENSSON
Signerat med BankID 2021-06-24 11:01 Ref: 74687529-b618-4f7c-a6f2-a3ccfb274d50


 IB

, K
M

S 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
29

70
32

99
3



 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (10) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-10 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13:00–15:37 
Ajournering klockan 14:07–14:25 
 
Ordföranden, chefen hållbar kommunikation, folkhälsostrategen och sekreteraren 
närvarar i sammanträdeslokalen, övriga deltar digitalt på distans 

Beslutande Karola Svensson (C), Ordförande 
Adam Johansson (M), 1:e vice ordförande, §§ 17-19, del av § 20 kl. 13:00–15:34  
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Roger Lundberg (S), tjänstg. ers. 
Caroline Lundberg (M), tjänstg. ers. 
Jonas Larsson (SD) 
Corry Thuresson (S), tjänstg. ers. 
Sture Olsson (M) 
Vanja Wallemyr (C) 
Marita Ljus (SD) 
Susanne Berglund (S) 
Göran Gynnemo (KD) 

Övriga närvarande 
 
 
 

Pia Alhäll, kommundirektör  
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation 
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Karoline Jernsparv, ungdomsstrateg 
Maria Hjärtqvist (S), Västra Götalandsregionen 
Mona Johansson (KD), Västra Götalandsregionen, §§ 18-20, del av § 17. kl.13:09–
15:37 
Karina Bronell, skolchef, § 17 

Ulf Eriksson (C), ordförande Falköpings Hyresbostäder AB, § 17 
Anders Johansson, VD Falköpings Hyresbostäder AB, § 17 
Patrick Nohlgren, samhällsbyggnadschef 
Maria Wallengren, kultur- och fritidschef, §§ 18-19 
Kennert Orlenius, utredare & senior professor Högskolan i Borås, § 18 
Sandra Lidberg, förvaltningschef kompetens- och arbetlivsförvaltningen, § 19 
Per Larsson, kommunutvecklare, § 20 
Sara Lehman Svensson, miljöstrateg, § 20 
Karin Stigner, verksamhetsutvecklare, § 20 
Anita Holm Trönnberg, HR-konsult, § 20 
 
 
 

Justerare Ingvor Bergman (S)  

Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 17-20 

Ordförande Karola Svensson 

Justerare  Ingvor Bergman  

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

Sammanträdesdatum 2021-06-10 

Justeringsdatum 2021-06-24 

Anslaget är uppsatt  2021-06-24–2021-07-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Sebastian Helin 

 


 IB

, K
M

S 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
29

70
32

99
3



 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (10) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-10 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 

§ 17 Dnr 2019/00549 780 
Nuläge i trygghetsarbetet och Falköpings Hyresbostäders AB 
trygghetsarbete ................................................................................................. 3 

§ 18 Dnr 2020/00461 
Information om utredning om modell för bidragsgivning till 
civilsamhället .................................................................................................... 5 

§ 19 Dnr 2021/00280 
Information om arbetsprocesser utifrån uppdrag och strategi för 
en förnyad arbetsmarknadspolitik ................................................................... 7 

§ 20 Dnr 2021/00279 
Medskapandeprocess för miljö och klimat utifrån Falköpings 
klimatstrategi..................................................................................................... 8 

 


 IB

, K
M

S 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
29

70
32

99
3



 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (10) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-10 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 17 Dnr 2019/00549 780 

Nuläge i trygghetsarbetet och Falköpings 
Hyresbostäders AB trygghetsarbete  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.      

Information 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018, § 102, att från och med 

mandatperioden 2019–2022 inrätta ett utskott för sociala hållbarhetsfrågor 

under kommunstyrelsen. Utskottet fick ta över folkhälsorådets, brottsföre-

byggande rådets och mångfaldsutskottets ansvarsområden, vilka avvecklades 

från och med mandatperiodskiftet.  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har ansvar att leda, samordna 

och driva på ett aktivt och systematiskt socialt hållbarhetsarbete utifrån fem 

framtagna fokusområden där trygghet är ett; 

 Barn, unga, familj och hälsa 

 Trygghet 

 Demokrati, inflytande och social sammanhållning 

 Utbildning och sysselsättning 

 Fysisk miljö och bostadsmiljö 

 

I och med att det Brottsförebyggande rådets avvecklades har den strategiska 

styrningen på förvaltningsnivå inom trygghetsområdet haltat. Därför har 

kommunledningsgruppen gett ett utredningsuppdrag till kommunens 

hållbarhetsenhet.  

Uppdraget handlar om att definiera det främjande och förebyggande 

trygghetsskapande arbetet och ta fram förslag på fokus för det 

kommunövergripande, strategiska arbetet. I uppdraget ligger även att föreslå 

organisering kring det trygghetsskapande arbetet. Då det samtidigt finns ett 

behov av en långsiktig styrning och ledning i arbetet lyftes frågan för dialog 

i det Sociala hållbarhetsutskottet 16 april 2020. I dialogen lyftes utskottets 

roll för att samordna och leda trygghetsfrågan internt och externt, att fördela 

resurser och följa upp arbetet. Viktiga områden inom trygghet som lyftes var 

mötesplatser för barn- och unga, bevara de insatser som fungerar såsom 

Connect, Ällagatan, kuratorer och familjecentral. Fokus på främjande och 

förebyggande insatser, missbruksfrågor, demokratiutveckling, våld i nära 

relationer och föräldraskapsstöd.  

I oktober 2020 föreslog Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

Kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en 
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handlingsplan för trygghet. Utifrån utskottets dialog och beslut samt 

intervjuer och dialog med förvaltningar har nu kommunledningsgruppen 

utsetts som styrgrupp för trygghetsarbetet. Styrgruppen har skrivit fram ett 

förslag till syfte/modell med fokus på att skapa trygga uppväxtvillkor:  

Falköpings kommunledningsgrupp ska stärka barn och unga i deras 

uppväxtmiljöer. Detta genom att fokusera på en trygg familj, en trygg 

skola/förskola, trygga mötesplatser och relationer, trygga fysiska miljöer 

och offentliga platser. En kommun för alla där berättelsen om uppväxten i 

Falköping är trygg och positiv.  

Arbetet i Falköpings kommun bygger på att undanröja riskfaktorer och 

tillföra skyddsfaktorer i barn och ungas livsmiljöer. Detta då det finns 

tydliga samband mellan riskfaktorer/skyddsfaktorer och vissa avgörande 

problemutfall så som alkohol- och narkotikabruk, ungdomsbrottslighet, 

sexuellt riskbeteende, ofullständig skolgång, våld, samt depression och 

ångest. Falköping är en kommun där vi arbetar tillsammans, där alla delar i 

samhället spelar stor roll för framgång i arbetet. Syftet med vår modell är att 

identifiera inom vilka områden vi behöver samverka över gränserna.  

En inventering av vilka insatser/processer vi jobbar med idag inom 

trygghetsområdet har gjorts. Orsaksanalyser, EST - effektiv samordning för 

trygghet, SSPF (en samverkansmodell för att fånga upp ungdomar i riskzon), 

machofabriken – (en våldspreventiv metod), föräldraskapsstöd och 

områdesutveckling är bara några av de insatser som görs inom 

trygghetsarbetet.  Resursinventeringen kommer att utgöra en grund för 

utveckling av arbetet framåt. Styrgruppen ser som ett första uppdrag över 

behov inom trygghetsområdet dessa behov relateras sedan till de 

arbetsgrupper och insatser som finns idag kopplat till trygghetsfrågan. Detta 

för att skapa en helhet i organiseringen.  

På dagens möte berättar också Hyresbostäder om sitt arbete med social 

hållbarhet. Det handlar om allt från att rusta upp gårdsmiljöer med 

grillplatser och lekytor, till att inkludera hyresgästerna i förändringsprocesser 

såsom renoveringsarbeten. Det finns redan ett antal samarbeten mellan 

kommun som bland annat handlar om ”Tagga Lov” – lovaktiviteter för barn, 

samarbete med socialkontoret för att jobba mer preventivt kring 

betalningssvårigheter, samarbete med polis, kommun och företag i EST – 

effektiv samordning för trygghet. Det finns också ett nystartat samarbete 

med kommunens arbetsmarknadsenhet med kvartersvärdar i syfte att för att 

öka närvaron i några bostadsområden samt skapa en ”träningslägenhet” för 

nya hyresgäster. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteutlåtande information om nuläge inom trygghetsområdet, 2021-06-03    

  

Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 18 Dnr 2020/00461  

Information om utredning om modell för bidragsgivning 
till civilsamhället 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Kultur- och fritidsförvaltningen har anlitat en extern utredare för att utreda 

hur kommunens bidrag och stöd till civilsamhällets aktiviteter skulle kunna 

se ut i framtiden. Det kommunala utskottet för social hållbarhet är 

medfinansiärer till utredningen.  

Falköpings kommuns nuvarande modell för föreningsbidrag har ett antal år 

på nacken och baseras till stor del på hur föreningslivets former och förut-

sättningar såg ut för cirka 50 år sedan. Idag visar rapporter att färre personer 

engagerar sig i föreningar och att barn och ungas deltagande har blivit lägre 

inom vissa föreningstyper. Samtidigt är människor engagerade som aldrig 

förr och nya former för ideellt engagemang ökar, särskilt bland unga.  

Falköpings kommuns nuvarande former för bidrag är till allra största del 

baserad på föreningen som form och kommunens möjligheter till att ge 

bidrag till civilsamhällets initiativ i andra former än föreningsformen är 

begränsade. Samtidigt har föreningsformen en enorm utvecklingspotential i 

att kunna skapa långsiktiga plattformar där människors vilja till engagemang 

kan fångas upp och även genom att skapa mötesplatser där människor kan 

mötas kring sina intressen, oavsett ålder och bakgrund.  

Kennert Orlenius forskare vid Högskolan i Borås gör en analys med 

nationell prägel och internationella utblickar med en ansats att låta kul-

turpolitik, idrottspolitik och landsbygdspolitik mötas. Frågorna i utredningen 

är bland annat: Hur gagnas civilsamhällets infrastruktur att nå så många som 

möjligt genom kommunala resurser? På vilket sätt ska kommunen ge stöd 

och bidrag till civilsamhället för att uppmuntra samverkan? Hur ska 

civilsamhällets många olika förutsättningar och behov, utifrån inriktning på 

verksam-het, kunna stöttas och ge möjlighet för utveckling? Vilken struktur 

krävs för att stödformerna ska fungera? Hur kan möjligheterna för barn och 

ungas deltagande och engagemang öka? Hur ska framtida medskapande 

arbets-former för förändring och anpassning av kommunens stöd till 

civilsamhället se ut?  
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Syftet med utredningen är att tydliggöra och utveckla civilsamhällets 

möjligheter så att dessa är med i sin tid utifrån hur människor lever och 

verkar. Målet med utredningen är att den ska mynna ut i en ny modell för 

Falköpings kommuns stöd och bidrag till civilsamhället som möjliggör och 

underlättar för många att ta del av och engagera sig i civilsamhällets 

aktiviteter. Ett delmål är att hitta en modell som med akademins hjälp kan 

vara intressant för och hjälpa andra kommuner och organisationer i 

utvecklings-arbeten kring stöd till civilsamhället.  

Kennert Orlenius har under våren sammanfattat Falköpings idéer om arbetet 

och redogör kortfattat för arbetet såhär långt.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande för informationsärende, 2021-06-08       

  

 

Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 19 Dnr 2021/00280  

Information om arbetsprocesser utifrån uppdrag och 
strategi för en förnyad arbetsmarknadspolitik  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Kommunfullmäktige tog den 28 september 2020, § 109, ett inriktningsbeslut 

om en förnyad arbetsmarknadspolitik. Syftet med en förnyad 

arbetsmarknadspolitik är att skapa bättre förutsättningar för Falköpings 

kommuns medborgare att komma i arbete och delaktighet istället för 

arbetslöshet och utanförskap. Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 

2021, § 4, att anta en ny arbetsmarknadsstrategi som gäller från och med den 

1 april år 2021. 

Sandra Lidberg, förvaltningschef för kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

redovisar arbetsprocesserna utifrån kommunfullmäktiges inriktningsbeslut 

och arbetsmarknadsstrategin. Socialförvaltningens stöd- och 

försörjningsenhet är flyttad till kompetens- och arbetslivsförvaltningen och 

ett omfattande arbete har genomförts utifrån de sex olika delarna i 

kommunfullmäktiges inriktningsbeslut. Utöver politiskt fattade beslut samt 

revidering av styrdokument så har ett kulturarbete påbörjats utifrån att allt 

ska samlas under arbetsmarknadsenheten. En ny ledningsgrupp inom 

arbetsmarknadsenheten har påbörjat det gemensamma arbetet tillsammans 

med samtliga involverade medarbetare. Dock har en del av de insatser som 

planerats från början fått saktats ner utifrån rådande pandemi. Tillsammans 

med Arbetsförmedlingen har även dialog förts hur man gemensamt kan 

arbeta i Falköpings kommun utifrån en fortsatt hög arbetslöshet och många 

individer som idag står utanför arbetsmarknaden. För att gemensamt och var 

en skapa verktyg som kan ge förutsättningar för enskilda individer att göra 

stegförflyttningar.  

Bilagor 

Tjänsteutlåtande information om arbetsprocesser utifrån uppdrag och strategi 

för en förnyad arbetsmarknadspolitik, 2021-05-27   

  

 

Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 20 Dnr 2021/00279  

Medskapandeprocess för miljö och klimat utifrån 
Falköpings klimatstrategi 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet lägger informationen till 

handlingarna.         

Bakgrund 

Processplanen är framtagen av designteamet. Designteamet är en produkt av 

projektet Medskapande Falköping som pågick under 2018-2020 och syftade 

till att genomföra medborgardialoger samt utveckla metoder för detta. Under 

2020 genomfördes en kommunövergripande utbildning i dialogskapande 

mötestekniker och bland dess deltagare rekryterades medlemmarna i 

designteamet. Gruppen består av tjänstepersoner från tre förvaltningar och 

har som uppdrag att bereda större dialogprocesser efter politiska beslut.  

Uppdraget om en dialogprocess om klimat och framtid har utgått från 

Klimatstrategin som uttrycker följande under rubriken ”Utbildning och 

medskapande i klimatomställningen”. 

I komplexa framtidsfrågor är det viktigt att arbeta medskapande för att öka 

delaktigheten och hitta lösningar som fungerar ur många olika perspektiv. 

Kommunen ska använda medskapande metoder för att engagera invånarna i 

att göra verklighet av klimatomställningen.  

Barn och unga i Falköpings kommun ska inspireras och engageras till att 

skapa den framtid de vill ha. Kommunen har ett ansvar att fånga upp och 

kanalisera den unga generationens kreativitet, nyfikenhet och handlingskraft 

för positiv förändring.  

Alla barn och ungdomar som växer upp i Falköpings kommun ska få goda 

kunskaper om klimatutmaningen. De ska ges möjlighet att bidra aktivt till 

omställningen för en hållbar framtid både genom skolan och på fritiden. 

Deras idéer ska tas på allvar av beslutsfattare.  

Kommunen ska flera gånger om året arrangera event och aktiviteter om 

klimat riktade till allmänheten. Kommunen ska samarbeta både internt över 

förvaltningsgränserna och utåt med företag, organisationer, civilsamhälle 

och invånare för att tillsammans åstadkomma den omfattande förändring 

som är nödvändig ur ett helhetsperspektiv. 

Förvaltningens bedömning 

Nedanstående processplan utgår från att Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer om allmänna tillställningar tillåter minst 50 personer 
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samtidigt. I skrivande stund är denna satt till 8 personer. Om 

rekommendationerna inte ändras för att tillåta större tillställningar måste 

tidsschemat justeras. Processen förutsätter fysiska samtal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under våren har designteamet tagit fram en processplan genom att följa 

strategin samt genom församtal med några företrädare för civila samhället 

och unga kommunutvecklare. Designteamet har orienterat sig i ämnet och 

uppfattat några större teman, så som upplevelsen av ett gap mellan yngre och 

äldre, och behoven av konkreta diskussioner.  

Processen föreslår att dialogen börjar med ungdomar och låter gruppen få 

makt över dagordningen som tas med till större dialoger där alla oavsett 

ålder inkluderas. Rekrytering till dialogerna planeras ske genom att först 

rekrytera nyckelpersoner som i sin tur har möjlighet att mobilisera fler. Detta 

tillsammans med riktade och öppna inbjudningar har goda möjligheter att 

skapa forum med representanter från så många delar av samhället som 

möjligt.  

Syftet med dialogerna föreslås vara skapande av ett så kallat klimatavtal. 

Avtalet ska vara något frivilligt för deltagare att skriva under och innehållet i 

avtalet bestäms också av deltagarna. Detta föreslås vara syftet då det skapar 

ett konkret resultat av dialogerna som tillåter överenskommelser mellan 

individer likväl som med kommunens organisation. Det skapar ett underlag 

som förhoppningsvis kan skapa en känsla av sammanhang och stolthet över 

kommunen som geografisk plats, skapa nya relationer mellan människor och 
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samtidigt tillåter sig att marknadsföras. Möjligheten till att följa upp 

klimatavtalet genom nya dialogprocesser finns också. Det finns inte något 

krav att enbart ett klimatavtal ska tas fram utan så många avtal som 

deltagarna anser behövs tas fram. Det finns inte heller något krav att 

kommunen som organisation ska ingå alla eller ens något avtal. 

Utgångspunkten är att förändring mot ett hållbarare samhälle bäst sker 

frivilligt. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Per Larsson, kommunutvecklare            
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13:00–15:37 
Ajournering klockan 14:07–14:25 
 
Ordföranden, chefen hållbar kommunikation, folkhälsostrategen och sekreteraren 
närvarar i sammanträdeslokalen, övriga deltar digitalt på distans 


Beslutande Karola Svensson (C), Ordförande 
Adam Johansson (M), 1:e vice ordförande, §§ 17-19, del av § 20 kl. 13:00–15:34  
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Roger Lundberg (S), tjänstg. ers. 
Caroline Lundberg (M), tjänstg. ers. 
Jonas Larsson (SD) 
Corry Thuresson (S), tjänstg. ers. 
Sture Olsson (M) 
Vanja Wallemyr (C) 
Marita Ljus (SD) 
Susanne Berglund (S) 
Göran Gynnemo (KD) 


Övriga närvarande 
 
 
 


Pia Alhäll, kommundirektör  
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation 
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Karoline Jernsparv, ungdomsstrateg 
Maria Hjärtqvist (S), Västra Götalandsregionen 
Mona Johansson (KD), Västra Götalandsregionen, §§ 18-20, del av § 17. kl.13:09–
15:37 
Karina Bronell, skolchef, § 17 


Ulf Eriksson (C), ordförande Falköpings Hyresbostäder AB, § 17 
Anders Johansson, VD Falköpings Hyresbostäder AB, § 17 
Patrick Nohlgren, samhällsbyggnadschef 
Maria Wallengren, kultur- och fritidschef, §§ 18-19 
Kennert Orlenius, utredare & senior professor Högskolan i Borås, § 18 
Sandra Lidberg, förvaltningschef kompetens- och arbetlivsförvaltningen, § 19 
Per Larsson, kommunutvecklare, § 20 
Sara Lehman Svensson, miljöstrateg, § 20 
Karin Stigner, verksamhetsutvecklare, § 20 
Anita Holm Trönnberg, HR-konsult, § 20 
 
 
 


Justerare Ingvor Bergman (S)  


Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 17-20 


Ordförande Karola Svensson 


Justerare  Ingvor Bergman  
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Anslaget är uppsatt  2021-06-24–2021-07-15 


Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 


Underskrift Digitalt genom anslag 
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§ 17 Dnr 2019/00549 780 


Nuläge i trygghetsarbetet och Falköpings 
Hyresbostäders AB trygghetsarbete  


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna.      


Information 


Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018, § 102, att från och med 


mandatperioden 2019–2022 inrätta ett utskott för sociala hållbarhetsfrågor 


under kommunstyrelsen. Utskottet fick ta över folkhälsorådets, brottsföre-


byggande rådets och mångfaldsutskottets ansvarsområden, vilka avvecklades 


från och med mandatperiodskiftet.  


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har ansvar att leda, samordna 


och driva på ett aktivt och systematiskt socialt hållbarhetsarbete utifrån fem 


framtagna fokusområden där trygghet är ett; 


 Barn, unga, familj och hälsa 


 Trygghet 


 Demokrati, inflytande och social sammanhållning 


 Utbildning och sysselsättning 


 Fysisk miljö och bostadsmiljö 


 


I och med att det Brottsförebyggande rådets avvecklades har den strategiska 


styrningen på förvaltningsnivå inom trygghetsområdet haltat. Därför har 


kommunledningsgruppen gett ett utredningsuppdrag till kommunens 


hållbarhetsenhet.  


Uppdraget handlar om att definiera det främjande och förebyggande 


trygghetsskapande arbetet och ta fram förslag på fokus för det 


kommunövergripande, strategiska arbetet. I uppdraget ligger även att föreslå 


organisering kring det trygghetsskapande arbetet. Då det samtidigt finns ett 


behov av en långsiktig styrning och ledning i arbetet lyftes frågan för dialog 


i det Sociala hållbarhetsutskottet 16 april 2020. I dialogen lyftes utskottets 


roll för att samordna och leda trygghetsfrågan internt och externt, att fördela 


resurser och följa upp arbetet. Viktiga områden inom trygghet som lyftes var 


mötesplatser för barn- och unga, bevara de insatser som fungerar såsom 


Connect, Ällagatan, kuratorer och familjecentral. Fokus på främjande och 


förebyggande insatser, missbruksfrågor, demokratiutveckling, våld i nära 


relationer och föräldraskapsstöd.  


I oktober 2020 föreslog Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 


Kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en 
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handlingsplan för trygghet. Utifrån utskottets dialog och beslut samt 


intervjuer och dialog med förvaltningar har nu kommunledningsgruppen 


utsetts som styrgrupp för trygghetsarbetet. Styrgruppen har skrivit fram ett 


förslag till syfte/modell med fokus på att skapa trygga uppväxtvillkor:  


Falköpings kommunledningsgrupp ska stärka barn och unga i deras 


uppväxtmiljöer. Detta genom att fokusera på en trygg familj, en trygg 


skola/förskola, trygga mötesplatser och relationer, trygga fysiska miljöer 


och offentliga platser. En kommun för alla där berättelsen om uppväxten i 


Falköping är trygg och positiv.  


Arbetet i Falköpings kommun bygger på att undanröja riskfaktorer och 


tillföra skyddsfaktorer i barn och ungas livsmiljöer. Detta då det finns 


tydliga samband mellan riskfaktorer/skyddsfaktorer och vissa avgörande 


problemutfall så som alkohol- och narkotikabruk, ungdomsbrottslighet, 


sexuellt riskbeteende, ofullständig skolgång, våld, samt depression och 


ångest. Falköping är en kommun där vi arbetar tillsammans, där alla delar i 


samhället spelar stor roll för framgång i arbetet. Syftet med vår modell är att 


identifiera inom vilka områden vi behöver samverka över gränserna.  


En inventering av vilka insatser/processer vi jobbar med idag inom 


trygghetsområdet har gjorts. Orsaksanalyser, EST - effektiv samordning för 


trygghet, SSPF (en samverkansmodell för att fånga upp ungdomar i riskzon), 


machofabriken – (en våldspreventiv metod), föräldraskapsstöd och 


områdesutveckling är bara några av de insatser som görs inom 


trygghetsarbetet.  Resursinventeringen kommer att utgöra en grund för 


utveckling av arbetet framåt. Styrgruppen ser som ett första uppdrag över 


behov inom trygghetsområdet dessa behov relateras sedan till de 


arbetsgrupper och insatser som finns idag kopplat till trygghetsfrågan. Detta 


för att skapa en helhet i organiseringen.  


På dagens möte berättar också Hyresbostäder om sitt arbete med social 


hållbarhet. Det handlar om allt från att rusta upp gårdsmiljöer med 


grillplatser och lekytor, till att inkludera hyresgästerna i förändringsprocesser 


såsom renoveringsarbeten. Det finns redan ett antal samarbeten mellan 


kommun som bland annat handlar om ”Tagga Lov” – lovaktiviteter för barn, 


samarbete med socialkontoret för att jobba mer preventivt kring 


betalningssvårigheter, samarbete med polis, kommun och företag i EST – 


effektiv samordning för trygghet. Det finns också ett nystartat samarbete 


med kommunens arbetsmarknadsenhet med kvartersvärdar i syfte att för att 


öka närvaron i några bostadsområden samt skapa en ”träningslägenhet” för 


nya hyresgäster. 


Beslutsunderlag  


Tjänsteutlåtande information om nuläge inom trygghetsområdet, 2021-06-03    


  


Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 18 Dnr 2020/00461  


Information om utredning om modell för bidragsgivning 
till civilsamhället 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna.      


Bakgrund 


Kultur- och fritidsförvaltningen har anlitat en extern utredare för att utreda 


hur kommunens bidrag och stöd till civilsamhällets aktiviteter skulle kunna 


se ut i framtiden. Det kommunala utskottet för social hållbarhet är 


medfinansiärer till utredningen.  


Falköpings kommuns nuvarande modell för föreningsbidrag har ett antal år 


på nacken och baseras till stor del på hur föreningslivets former och förut-


sättningar såg ut för cirka 50 år sedan. Idag visar rapporter att färre personer 


engagerar sig i föreningar och att barn och ungas deltagande har blivit lägre 


inom vissa föreningstyper. Samtidigt är människor engagerade som aldrig 


förr och nya former för ideellt engagemang ökar, särskilt bland unga.  


Falköpings kommuns nuvarande former för bidrag är till allra största del 


baserad på föreningen som form och kommunens möjligheter till att ge 


bidrag till civilsamhällets initiativ i andra former än föreningsformen är 


begränsade. Samtidigt har föreningsformen en enorm utvecklingspotential i 


att kunna skapa långsiktiga plattformar där människors vilja till engagemang 


kan fångas upp och även genom att skapa mötesplatser där människor kan 


mötas kring sina intressen, oavsett ålder och bakgrund.  


Kennert Orlenius forskare vid Högskolan i Borås gör en analys med 


nationell prägel och internationella utblickar med en ansats att låta kul-


turpolitik, idrottspolitik och landsbygdspolitik mötas. Frågorna i utredningen 


är bland annat: Hur gagnas civilsamhällets infrastruktur att nå så många som 


möjligt genom kommunala resurser? På vilket sätt ska kommunen ge stöd 


och bidrag till civilsamhället för att uppmuntra samverkan? Hur ska 


civilsamhällets många olika förutsättningar och behov, utifrån inriktning på 


verksam-het, kunna stöttas och ge möjlighet för utveckling? Vilken struktur 


krävs för att stödformerna ska fungera? Hur kan möjligheterna för barn och 


ungas deltagande och engagemang öka? Hur ska framtida medskapande 


arbets-former för förändring och anpassning av kommunens stöd till 


civilsamhället se ut?  
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Syftet med utredningen är att tydliggöra och utveckla civilsamhällets 


möjligheter så att dessa är med i sin tid utifrån hur människor lever och 


verkar. Målet med utredningen är att den ska mynna ut i en ny modell för 


Falköpings kommuns stöd och bidrag till civilsamhället som möjliggör och 


underlättar för många att ta del av och engagera sig i civilsamhällets 


aktiviteter. Ett delmål är att hitta en modell som med akademins hjälp kan 


vara intressant för och hjälpa andra kommuner och organisationer i 


utvecklings-arbeten kring stöd till civilsamhället.  


Kennert Orlenius har under våren sammanfattat Falköpings idéer om arbetet 


och redogör kortfattat för arbetet såhär långt.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande för informationsärende, 2021-06-08       


  


 


Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 19 Dnr 2021/00280  


Information om arbetsprocesser utifrån uppdrag och 
strategi för en förnyad arbetsmarknadspolitik  


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna.      


Bakgrund 


Kommunfullmäktige tog den 28 september 2020, § 109, ett inriktningsbeslut 


om en förnyad arbetsmarknadspolitik. Syftet med en förnyad 


arbetsmarknadspolitik är att skapa bättre förutsättningar för Falköpings 


kommuns medborgare att komma i arbete och delaktighet istället för 


arbetslöshet och utanförskap. Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 


2021, § 4, att anta en ny arbetsmarknadsstrategi som gäller från och med den 


1 april år 2021. 


Sandra Lidberg, förvaltningschef för kompetens- och arbetslivsförvaltningen 


redovisar arbetsprocesserna utifrån kommunfullmäktiges inriktningsbeslut 


och arbetsmarknadsstrategin. Socialförvaltningens stöd- och 


försörjningsenhet är flyttad till kompetens- och arbetslivsförvaltningen och 


ett omfattande arbete har genomförts utifrån de sex olika delarna i 


kommunfullmäktiges inriktningsbeslut. Utöver politiskt fattade beslut samt 


revidering av styrdokument så har ett kulturarbete påbörjats utifrån att allt 


ska samlas under arbetsmarknadsenheten. En ny ledningsgrupp inom 


arbetsmarknadsenheten har påbörjat det gemensamma arbetet tillsammans 


med samtliga involverade medarbetare. Dock har en del av de insatser som 


planerats från början fått saktats ner utifrån rådande pandemi. Tillsammans 


med Arbetsförmedlingen har även dialog förts hur man gemensamt kan 


arbeta i Falköpings kommun utifrån en fortsatt hög arbetslöshet och många 


individer som idag står utanför arbetsmarknaden. För att gemensamt och var 


en skapa verktyg som kan ge förutsättningar för enskilda individer att göra 


stegförflyttningar.  


Bilagor 


Tjänsteutlåtande information om arbetsprocesser utifrån uppdrag och strategi 


för en förnyad arbetsmarknadspolitik, 2021-05-27   


  


 


Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 20 Dnr 2021/00279  


Medskapandeprocess för miljö och klimat utifrån 
Falköpings klimatstrategi 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet lägger informationen till 


handlingarna.         


Bakgrund 


Processplanen är framtagen av designteamet. Designteamet är en produkt av 


projektet Medskapande Falköping som pågick under 2018-2020 och syftade 


till att genomföra medborgardialoger samt utveckla metoder för detta. Under 


2020 genomfördes en kommunövergripande utbildning i dialogskapande 


mötestekniker och bland dess deltagare rekryterades medlemmarna i 


designteamet. Gruppen består av tjänstepersoner från tre förvaltningar och 


har som uppdrag att bereda större dialogprocesser efter politiska beslut.  


Uppdraget om en dialogprocess om klimat och framtid har utgått från 


Klimatstrategin som uttrycker följande under rubriken ”Utbildning och 


medskapande i klimatomställningen”. 


I komplexa framtidsfrågor är det viktigt att arbeta medskapande för att öka 


delaktigheten och hitta lösningar som fungerar ur många olika perspektiv. 


Kommunen ska använda medskapande metoder för att engagera invånarna i 


att göra verklighet av klimatomställningen.  


Barn och unga i Falköpings kommun ska inspireras och engageras till att 


skapa den framtid de vill ha. Kommunen har ett ansvar att fånga upp och 


kanalisera den unga generationens kreativitet, nyfikenhet och handlingskraft 


för positiv förändring.  


Alla barn och ungdomar som växer upp i Falköpings kommun ska få goda 


kunskaper om klimatutmaningen. De ska ges möjlighet att bidra aktivt till 


omställningen för en hållbar framtid både genom skolan och på fritiden. 


Deras idéer ska tas på allvar av beslutsfattare.  


Kommunen ska flera gånger om året arrangera event och aktiviteter om 


klimat riktade till allmänheten. Kommunen ska samarbeta både internt över 


förvaltningsgränserna och utåt med företag, organisationer, civilsamhälle 


och invånare för att tillsammans åstadkomma den omfattande förändring 


som är nödvändig ur ett helhetsperspektiv. 


Förvaltningens bedömning 


Nedanstående processplan utgår från att Folkhälsomyndighetens 


rekommendationer om allmänna tillställningar tillåter minst 50 personer 
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samtidigt. I skrivande stund är denna satt till 8 personer. Om 


rekommendationerna inte ändras för att tillåta större tillställningar måste 


tidsschemat justeras. Processen förutsätter fysiska samtal.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Under våren har designteamet tagit fram en processplan genom att följa 


strategin samt genom församtal med några företrädare för civila samhället 


och unga kommunutvecklare. Designteamet har orienterat sig i ämnet och 


uppfattat några större teman, så som upplevelsen av ett gap mellan yngre och 


äldre, och behoven av konkreta diskussioner.  


Processen föreslår att dialogen börjar med ungdomar och låter gruppen få 


makt över dagordningen som tas med till större dialoger där alla oavsett 


ålder inkluderas. Rekrytering till dialogerna planeras ske genom att först 


rekrytera nyckelpersoner som i sin tur har möjlighet att mobilisera fler. Detta 


tillsammans med riktade och öppna inbjudningar har goda möjligheter att 


skapa forum med representanter från så många delar av samhället som 


möjligt.  


Syftet med dialogerna föreslås vara skapande av ett så kallat klimatavtal. 


Avtalet ska vara något frivilligt för deltagare att skriva under och innehållet i 


avtalet bestäms också av deltagarna. Detta föreslås vara syftet då det skapar 


ett konkret resultat av dialogerna som tillåter överenskommelser mellan 


individer likväl som med kommunens organisation. Det skapar ett underlag 


som förhoppningsvis kan skapa en känsla av sammanhang och stolthet över 


kommunen som geografisk plats, skapa nya relationer mellan människor och 
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samtidigt tillåter sig att marknadsföras. Möjligheten till att följa upp 


klimatavtalet genom nya dialogprocesser finns också. Det finns inte något 


krav att enbart ett klimatavtal ska tas fram utan så många avtal som 


deltagarna anser behövs tas fram. Det finns inte heller något krav att 


kommunen som organisation ska ingå alla eller ens något avtal. 


Utgångspunkten är att förändring mot ett hållbarare samhälle bäst sker 


frivilligt. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Per Larsson, kommunutvecklare            
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