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Ordförande Karola Svensson 
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§ 14 Dnr 2020/00233  

Forskningsprojekt gällande utskottets arbete med 
social hållbarhet  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet genomför sin avslutande del, 

träff nummer fyra av sin medverkan i forskningsprojekt gällande utskottets 

roll för att styra mot social hållbarhet. Utvecklingsarbetet syftar till att 

deltagarna i utskottet gemensamt ska få mer kunskap om samverkan och 

evidens i komplexa frågor och genom den kunskapen utveckla sättet att styra 

det sociala hållbarhetsarbetet. Utvecklingsarbetet innebär dels att en 

doktorand forskar om utskottets roll och dels fyra informations- och 

dialogträffar ihop med forskare i samband med ordinarie utskottsmöten.  

Utskottet har träffat Thomas Andersson från Skövde Högskola och Morten 

Sager från Göteborgs universitet. Thomas Andersson pratade om att 

organisera och ta beslut i komplexitet. Han pratade om social hållbarhet som 

ett ”komplext problem” ett problem som är svårfångat och rörligt och där 

flera faktorer kan påverka utfallet. Han pratade om att det på områden med 

otydliga beslutsmandat finns risk för passivitet – men det finns också stora 

möjligheter till aktivt ansvarstagande. Han pratade om vikten av att 

möjliggöra koordinering som innebär att varje deltagare i forumet ges 

möjlighet att utifrån sin roll ta aktivt ansvar för de gemensamma frågorna. 

Han pratade om vikten av att ha en levande dialog om ”vadet” och ”huret” 

och att många perspektiv behöver synliggöras. Han menade att det är viktigt 

att ha en medvetenhet om att det inte finns någon perfekt 

organisationsstruktur och att den här sortens processer tar tid.  

Morten Sager pratade om att det finns många sätt att definiera kunskap och 

ett vanligt sätt är att göra det genom evidensbasering. Han gick igenom 

begreppen validitet, kausalitet och objektivitet som används för att förstå vad 

det är för kunskap som behövs i olika frågor. Det är vanligt att kvantitativa 

studier och så kallade randomiserade kontrollerade studier blir det rådande 

kunskapsidealet. Och den sortens studier är väldigt bra i avgränsade frågor. 

Men i komplexa frågor när det är många faktorer som kan påverka ett utfall 

är de inte alltid lika användbara. Vi behöver olika sorters forskning i olika 

situationer. Det finns också många andra sätt att samla in kunskap än 

randomiserade, kontrollerade studier. Vi behöver också den mänskliga 

bedömningen, det vill säga att ha dialoger människor emellan om vad det är 

för kunskap vi känner till och hur den kan tillämpas på en specifik situation. 
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I komplexa frågor kan dialogen göra att vi samlar oss kring ett mål och får 

olika agendor, perspektiv och kunskaper att dra åt samma håll.  

 

 Nu är det dags för träff nummer fyra; 

1) Uppstart och bakgrund till projektet 

2) Samverkan – Att organisera för social hållbarhet - utmaningar med 

att agera och ta beslut i komplexitet Thomas Andersson, professor på 

högskolan i Skövde  

3) Hur vet vi att de insatser vi gör ger resultat - evidensbasering i arbete 

med social hållbarhet - Morten Sager, universitetslektor på 

Göteborgs universitet. 

4) Sammanfattning och uppsamling 

Inger Hannu, enhetschef för Folkhälsa och Social hållbarhet, Skaraborg samt 

Johanna Jonsson Folkhälsostrateg gör en sammanfattning av vad forskarna 

lyfter som viktiga faktorer för samverkan i komplexa frågor. Sedan lyfts vad 

de medverkande kommunerna själva lyft som viktiga framgångsfaktorer och 

utmaningar. Därefter följer en dialog om hur utskottet kan utvecklas för att 

möta de komplexa frågor det är tillsatt att hantera.     

Underlag 

Tjänsteutlåtande informationsärende om forskningsprojekt gällande 

utskottets arbete med social hållbarhet, del 4        

  

 

Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 15 Dnr 2019/00423 800 

Redovisning av projektet "Unga tar ordet" 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet godkänner 

slutredovisningen och lägger informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Unga tar ordet beviljades under våren 2018 SIR-medel för att kunna fortsätta 

ha unga kommunutvecklare anställda i verksamheten, samt för att kunna 

köpa in SpeakApp, appen för ungas inflytande i kommunen. Falköpings 

kommun har sedan 2016 haft unga kommunutvecklare anställda vars syfte 

har varit att vara en länk mellan unga och beslutsfattare i kommunen. De 

unga kommunutvecklarna har varit en väldigt viktig del i arbetet med målet 

att öka ungas inflytande och delaktighet. 

2019 beslutade utskottet för social hållbarhet att förlänga projektet även över 

2020.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att de projektmedel som beviljades har gjort nytta. 

Kultur och fritid anser att projektet gett önskat resultat och arbetet kommer 

därför from 2021 att införlivas i ordinarie budgetram och därmed fortsätta.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-01 

Redovisning av unga tar ordet, 2021-02-16       

  

 

Paragrafen skickas till  
Karoline Jernsparv, ungdomsstrateg            
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§ 16 Dnr 2020/00216  

Medborgarundersökning 2020 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Statiska Centralbyrån (SCB) utförde under år 2020 

medborgarundersökningen i Falköpings kommun. Frågorna är uppdelade i 

tre områden – hur kommunen är som en plats att bo på, hur man upplever 

kommunens verksamheter samt hur man upplever kontakten med 

kommunens verksamheter.  

Av de 1 200 tillfrågade svarade 488 på enkäten. Antalet tillfrågade baseras 

på hur stor kommunen är, och svarsfrekvensen kan sägas vara medel på lite 

över 40 %.  

Frågorna är en undersökning av attityder, hur individer upplever och tycker 

om kommunen och dess verksamheter.  

Resultatet visar att Falköpings kommun inte sticker ut i jämförelse med 

Sveriges andra kommuner inom de flesta områden. Kommuninvånare skattar 

bostäder och kommunikationer något högre än genomsnittet och trygghet 

lägre än jämförbara kommuner. Resultaten under uppskattningen av kontakt, 

påverkan och förtroende till kommunen är låga, men det är ett resultat som 

delas med de allra flesta andra kommuner i Sverige.       

  

 

Paragrafen skickas till  
Per Larsson, kommunutvecklare            
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§ 14 Dnr 2020/00233  


Forskningsprojekt gällande utskottets arbete med 
social hållbarhet  


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna.      


Bakgrund 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet genomför sin avslutande del, 


träff nummer fyra av sin medverkan i forskningsprojekt gällande utskottets 


roll för att styra mot social hållbarhet. Utvecklingsarbetet syftar till att 


deltagarna i utskottet gemensamt ska få mer kunskap om samverkan och 


evidens i komplexa frågor och genom den kunskapen utveckla sättet att styra 


det sociala hållbarhetsarbetet. Utvecklingsarbetet innebär dels att en 


doktorand forskar om utskottets roll och dels fyra informations- och 


dialogträffar ihop med forskare i samband med ordinarie utskottsmöten.  


Utskottet har träffat Thomas Andersson från Skövde Högskola och Morten 


Sager från Göteborgs universitet. Thomas Andersson pratade om att 


organisera och ta beslut i komplexitet. Han pratade om social hållbarhet som 


ett ”komplext problem” ett problem som är svårfångat och rörligt och där 


flera faktorer kan påverka utfallet. Han pratade om att det på områden med 


otydliga beslutsmandat finns risk för passivitet – men det finns också stora 


möjligheter till aktivt ansvarstagande. Han pratade om vikten av att 


möjliggöra koordinering som innebär att varje deltagare i forumet ges 


möjlighet att utifrån sin roll ta aktivt ansvar för de gemensamma frågorna. 


Han pratade om vikten av att ha en levande dialog om ”vadet” och ”huret” 


och att många perspektiv behöver synliggöras. Han menade att det är viktigt 


att ha en medvetenhet om att det inte finns någon perfekt 


organisationsstruktur och att den här sortens processer tar tid.  


Morten Sager pratade om att det finns många sätt att definiera kunskap och 


ett vanligt sätt är att göra det genom evidensbasering. Han gick igenom 


begreppen validitet, kausalitet och objektivitet som används för att förstå vad 


det är för kunskap som behövs i olika frågor. Det är vanligt att kvantitativa 


studier och så kallade randomiserade kontrollerade studier blir det rådande 


kunskapsidealet. Och den sortens studier är väldigt bra i avgränsade frågor. 


Men i komplexa frågor när det är många faktorer som kan påverka ett utfall 


är de inte alltid lika användbara. Vi behöver olika sorters forskning i olika 


situationer. Det finns också många andra sätt att samla in kunskap än 


randomiserade, kontrollerade studier. Vi behöver också den mänskliga 


bedömningen, det vill säga att ha dialoger människor emellan om vad det är 


för kunskap vi känner till och hur den kan tillämpas på en specifik situation. 
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I komplexa frågor kan dialogen göra att vi samlar oss kring ett mål och får 


olika agendor, perspektiv och kunskaper att dra åt samma håll.  


 


 Nu är det dags för träff nummer fyra; 


1) Uppstart och bakgrund till projektet 


2) Samverkan – Att organisera för social hållbarhet - utmaningar med 


att agera och ta beslut i komplexitet Thomas Andersson, professor på 


högskolan i Skövde  


3) Hur vet vi att de insatser vi gör ger resultat - evidensbasering i arbete 


med social hållbarhet - Morten Sager, universitetslektor på 


Göteborgs universitet. 


4) Sammanfattning och uppsamling 


Inger Hannu, enhetschef för Folkhälsa och Social hållbarhet, Skaraborg samt 


Johanna Jonsson Folkhälsostrateg gör en sammanfattning av vad forskarna 


lyfter som viktiga faktorer för samverkan i komplexa frågor. Sedan lyfts vad 


de medverkande kommunerna själva lyft som viktiga framgångsfaktorer och 


utmaningar. Därefter följer en dialog om hur utskottet kan utvecklas för att 


möta de komplexa frågor det är tillsatt att hantera.     


Underlag 


Tjänsteutlåtande informationsärende om forskningsprojekt gällande 


utskottets arbete med social hållbarhet, del 4        


  


 


Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 15 Dnr 2019/00423 800 


Redovisning av projektet "Unga tar ordet" 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet godkänner 


slutredovisningen och lägger informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Unga tar ordet beviljades under våren 2018 SIR-medel för att kunna fortsätta 


ha unga kommunutvecklare anställda i verksamheten, samt för att kunna 


köpa in SpeakApp, appen för ungas inflytande i kommunen. Falköpings 


kommun har sedan 2016 haft unga kommunutvecklare anställda vars syfte 


har varit att vara en länk mellan unga och beslutsfattare i kommunen. De 


unga kommunutvecklarna har varit en väldigt viktig del i arbetet med målet 


att öka ungas inflytande och delaktighet. 


2019 beslutade utskottet för social hållbarhet att förlänga projektet även över 


2020.  


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningen bedömer att de projektmedel som beviljades har gjort nytta. 


Kultur och fritid anser att projektet gett önskat resultat och arbetet kommer 


därför from 2021 att införlivas i ordinarie budgetram och därmed fortsätta.   


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-01 


Redovisning av unga tar ordet, 2021-02-16       


  


 


Paragrafen skickas till  
Karoline Jernsparv, ungdomsstrateg            
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§ 16 Dnr 2020/00216  


Medborgarundersökning 2020 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna.      


Bakgrund 


Statiska Centralbyrån (SCB) utförde under år 2020 


medborgarundersökningen i Falköpings kommun. Frågorna är uppdelade i 


tre områden – hur kommunen är som en plats att bo på, hur man upplever 


kommunens verksamheter samt hur man upplever kontakten med 


kommunens verksamheter.  


Av de 1 200 tillfrågade svarade 488 på enkäten. Antalet tillfrågade baseras 


på hur stor kommunen är, och svarsfrekvensen kan sägas vara medel på lite 


över 40 %.  


Frågorna är en undersökning av attityder, hur individer upplever och tycker 


om kommunen och dess verksamheter.  


Resultatet visar att Falköpings kommun inte sticker ut i jämförelse med 


Sveriges andra kommuner inom de flesta områden. Kommuninvånare skattar 


bostäder och kommunikationer något högre än genomsnittet och trygghet 


lägre än jämförbara kommuner. Resultaten under uppskattningen av kontakt, 


påverkan och förtroende till kommunen är låga, men det är ett resultat som 


delas med de allra flesta andra kommuner i Sverige.       


  


 


Paragrafen skickas till  
Per Larsson, kommunutvecklare            
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