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Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 

MÖTESANTECKNINGAR 
Sida 

1 (16) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-08 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Stenstorpsrummet, Stadshuset klockan 10:30–12:13 

Beslutande Karola Svensson (C), ordförande, Falköpings kommun 
Johanna Svensson (S), Falköpings kommun 
Mona Johansson (KD), Västra Götalandsregionen 
 

Övriga närvarande 
 
 
 

Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Victor Lindberg, chef Odenbadet, § 23 
Thomas Hjert, AIK Orientering, § 24 
Henrik Balague, AIK Orientering, § 24 

   

Underskrifter                               Digital justering 

 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 23-33 

Ordförande Karola Svensson 
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§ 23 Dnr 2022/00144804 

Rapport om medel till badkort till 6:e klassare 
sommaren 2022 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete lägger informationen till 

handlingarna. 

Information 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes presidium beslutade i mars år 2022 att 

avsätta 40 000 kr till sommarbadkort till samtliga elever i åk 6 i Falköpings 

kommun. Syftet med insatsen var att förbättra simkunnighet och fysisk 

aktivitet samt bidra till en meningsfull fritid genom att ge fler ungdomar 

möjlighet att besöka kommunens badanläggningar. I årskurs 6 är 

kunskapskravet för godkänt betyg i idrott att kunna simma 200 meter. 

Genom ett badkort på sommaren var förhoppningen att ungdomarna skulle 

upprätthålla sin vattenvana och få ökat intresse för fortsatt aktivitet i vatten i 

form av bad, lek och simning.  

Victor Lindberg, badchef berättar om utfallet av sommarbadkorten. Under 

sommaren har ungdomar med sommarbadkort gjort totalt 1200 besök på 

badanläggningarna varav 800 på Odenbadet, 200 i Floby och 200 i 

Stenstorp. Det är framför allt i början och slutet på sommaren korten har 

nyttjats.  

Underlag 

 Tjänsteutlåtande rapport om medel till badkort till 6:e klassare 

sommaren år 2022 
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§ 24 Dnr 2022/00041804 

Rapport gällande stimulansmedel från Falköpings AIK 
OK för Hitta ut 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete lägger informationen till 

handlingarna. 

Information 

Falköpings AIK OK beviljades, i början på år 2022, 40 000 kr för att starta 

”Hitta ut” i Falköping. Hitta ut är en form av orientering med syfte att locka 

till fysisk aktivitet och att upptäcka närmiljön. Bakom Hitta ut står Svenska 

Orienteringsförbundet medan den lokalt drivs ideellt av Sveriges 

orienteringsklubbar. Som deltagare i hitta ut letar man efter checkpoints, fyra 

olika svårighetsgrader, i lättillgänglig stadsmiljö och tätortsnära skogar. Till 

sin hjälp har man en papperskarta eller använder kartan i Hitta-ut-appen. 

Hitta ut är gratis och tillgängligt dygnet runt under säsong. I Falköping 

startades hitta ut den 1 maj 2022 och avslutades den 30 september 2022. 

Antalet deltagare har överträffat orienteringsklubbens förväntningar. Totalt 

har 1117 deltagare registrerats och hela 55 501 checkpoints besökts. 

Troligtvis är antalet deltagare ännu högre då familjemedlemmar eller 

kompisar som följer med inte registrerat sig i appen.  Såväl familjer med 

barn, ungdomar, arbetskamrater rullstolsburna och äldre har lockats till 

aktiviteten. Det finns en potential att locka fler i den skolutmaning och den 

företagsutmaningen som finns som ett koncept i hitta ut. Pengarna har bland 

annat gått till webbsida och app, layout, tryck av karta, material såsom 

stolpar, porto, transport och priser. Totalt har insatsen kostat 73 139 kr samt 

många ideella arbetstimmar. 

Underlag 

 Tjänsteutlåtande återrapport gällande stimulansmedel till Falköpings 

AIK OK till aktiviteten hitta ut, 2022-11-25 

 Återrapport gällande stimulansmedel till Falköpings AIK OK till 

aktiviteten hitta ut, 2022-11-24 
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§ 25 Dnr 2019/00566990 

Uppföljning om medel till bidrag till föreningar för att 
främja mötesplatser och fysisk aktivitet år 2022 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete lägger informationen till 

handlingarna. 

Information 

Under år 2019, 2020, 2021 samt år 2022 har Samrådet för lokalt 

folkhälsoarbete lagt medel på ett bidrag till föreningar för att främja 

mötesplatser och fysisk aktivitet. Totalt har det lagts 250 000 kr på bidraget 

under det år det funnits. Vi vet att skillnader i hälsa skiljer sig geografiskt 

och bidraget instiftades för att gynna landsbygdsutveckling och bidra till 

mötesplatser och fysisk aktivitet i föreningar på landsbygden. 

Riktlinjer för bidraget är:  

 

 Stimulansbidraget ska bidra till landsbygdsutveckling 

 Stimulansbidraget ska skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och 

rörelse 

 Det är en fördel om utvecklingsarbetet genomförs med involvering 

från både barn, unga och vuxna  

 Stimulansbidraget kan sökas av föreningar som finns i Falköpings 

kommun 

 Stimulansbidraget ska redovisas efter utförd insats.  

 Det går att söka om stimulansbidrag upp till 15 000 kronor 

 Utvecklingsarbetet bör vara delfinansierad till minst hälften och egen 

arbetsinsats räknas 

Exempel på insatser som kan beviljas pengar; 

 

 Fysiska investeringar som tex; utegym, måla ett plank eller anlägga 

en grusplan 

 Föreläsnings- och utbildningsdagar 

 Metodutveckling ”uppstart av nya verksamheter” / 

organisationsförändringar 

 Enkäter, undersökningar och utredningar.  

År 2020 gick bidraget till; 

 Material till motionsspår i Vartofta 
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 Styrketräningsutrustning i Floby 

 Material till Skateboardpark i Stenstorp 

År 2021 gick bidraget till; 

 Pilgrim Skaraborg för leduppmärkning  

 Föräldrar samt Broddetorp GoIF i Broddetorps för grusplan och 

isbana  

 Föreningen Brädan för att bygga betongpark  

 Elljusspåret i Kinnarp/Slutarp  

År 2022 gick bidraget till;  

 SPF Frökind för att reparera tak över sittplatser vid boulebana  

 

Stimulansmedlen har haft betydelse för att föra ut, stärka och tydliggöra 

folkhälsoperspektivet i förhållande till föreningsbidragssystemet. En 

eventuell förlängning av beslutet bör följa det utvecklingsarbete som pågår 

inom kultur och fritidsförvaltningen rörande föreningsbidrag i framtiden.  

Underlag 

Tjänsteutlåtande uppföljning om medel till bidrag till föreningar för att 

främja mötesplatser och fysisk aktivitet, 2022-11-18  
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§ 26 Dnr 2022/00625006 

Sammanträdesdagar år 2023 för samrådet för lokalt 
folkhälsoarbete i Falköping 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete sammanträder följande dagar och 

tider år 2023;  

 Sammanträden 

 10 februari 09.30-11.30 

 1 juni 08.00-09.00 

 12 oktober 10.30-12.00 

 14 december 08.00-09.00 

Bakgrund 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete ska besluta om mötesdagar för år 2023. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande sammanträdesdagar för samrådet för lokalt 

folkhälsoarbete i Falköping år 2023, Kommunledningsförvaltningen 

2022-11-30 

  

 

Paragrafen skickas till  
Sebastian Helin, kommunsekreterare 

Edvin Ekholm, chef avdelningen för utveckling och processledning 

Anna-Karin Linder, administratör 
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§ 27 Dnr 2022/00044 

Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt 
folkhälsoarbete år 2022 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete lägger informationen till 

handlingarna. 

Information 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes insatser delfinansieras i ett 

samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och Falköpings kommun. 

Samrådet har en årlig budget på 984 tusen kronor. Dessa medel fördelas till 

insatser inom följande prioriterade områden; goda livsvillkor, 

hälsofrämjande livsmiljöer samt tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. 

Samrådet har sedan tidigare tagit en del beslut som innebär att en stor del av 

budgeten är intecknad. Prognosen är en budget i balans vid årsskiftet. 

Underlag 

 Tjänsteutlåtande ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt 

folkhälsoarbete per 30 november år 2022 från 

kommunledningsförvaltningen, 2022-11-30 

 Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt folkhälsoarbete per 30 

november år 2022 
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§ 28 Dnr 2022/00626804 

Ansökan om stimulansmedel från socialförvaltningen 
till Senior Sport School år 2023 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att bevilja 35 000 kr till 

socialförvaltningen för Senior Sport School år 2023. 

2  Arbetet ska återrapporteras till Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 

skriftligt i slutet av år 2023. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen ansöker om 45 000 kr till Senior Sport School. Senior 

Sport School är en hälsoresa för seniorer 60+ med syfte att främja hälsa, 

fysisk aktivitet, social gemenskap och en meningsfull fritid. Den innefattar 

temaföreläsningar kring kost, stress och matlagning samt besök i föreningar 

för att testa på olika aktiviteter. Aktiviteten stämmer överens med Samrådet 

för lokalt folkhälsoarbetes mål kring att skapa mötesplatser och främja fysisk 

aktivitet. Bedömningen är att bevilja 35 000 kr till insatsen med uppmuntran 

om delfinansiering och försök att anordna några föreläsningar med hjälp av 

interna kompetenser.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande ansökan om stimulansmedel från 

socialförvaltningen till Senior Sport School år 2023, 2022-12-01 

 Ansökan om stimulansmedel från socialförvaltningen till Senior 

Sport School år 2023, 2022-12-01 

  

 

Paragrafen skickas till  
Veronika Fogelberg, Socialförvaltningen 

Ida Johansson, Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 29 Dnr 2022/00595010 

Kulturidé år 2023 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att fördela 100 000 kr till 

Kulturidés verksamhet för år 2023. 

2  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete ger styrgruppen fortsatt uppdrag att 

besluta om medel och verksamhet i enlighet med tjänsteutlåtandet daterat 

17 november 2022. 

3  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att ge styrgruppen i uppdrag 

att återrapportera Kulturidés verksamhet i slutet av år 2023. 

Sammanfattning 

Arbetet med Kulturidé bidraget initierades år 2011. Det är ett bidrag i syfte 

att främja inkludering och skapa möten mellan människor med olika 

bakgrund som genom åren gått till en rad aktiviteter såsom cykelkurser, 

föräldraskapsstöd eller hantverks- och konstkurser. Förslaget är att fortsätta 

Kulturidés verksamhet och fördela 100 000 kr till Kulturidé för år 2023, från 

verksamhetsbudget år 2023.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande Kulturidé år 2023, 2022-11-17 

Yrkanden 

Karola Svensson (C) yrkar att ändra beslutspunkt 2 från ” Samrådet för 

lokalt folkhälsoarbete ger styrgruppen fortsatt uppdrag att besluta om medel 

och verksamhet i enlighet med nedanstående beskrivning.” till ” Samrådet 

för lokalt folkhälsoarbete ger styrgruppen fortsatt uppdrag att besluta om 

medel och verksamhet i enlighet med tjänsteutlåtandet daterat 17 november 

2022.” 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

samrådet beslutar i enlighet med förslaget.  

Ordförande ställer sedan proposition på förvaltningens förslag till 

beslutspunkt två respektive Karola Svenssons (C) yrkande och finner att 

samrådet beslutar i enlighet med Karola Svenssons (C) yrkande. 

  

Paragrafen skickas till  
Maria Lennartsson Kellert, kompetens och arbetslivsförvaltningen 
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Violeta Kazic, kultur- och fritidsförvaltningen 

Ida Johansson, kultur- och fritidsförvaltningen 

Peter Lundin, kommunledningsförvaltningen            
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§ 30 Dnr 2021/00119804 

Ansökan om stimulansmedel från kultur- och 
fritidsförvaltningen till Familjelördag  år 2022 och 2023 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljar 180 000 kr i stimulansmedel 

till Familjelördag år 2023. 

2  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att arbetet ska återrapporteras 

i slutet av år 2023. 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen ansökte i slutet på rår 2021 om 230 000 kr till 

genomförande av Familjelördag år 2022, samt 230 000 kr till familjelördag 

år 2023. Medel beviljades för år 2022 med en ambition att hitta en mer 

långsiktig finansieringslösning för år 2023 och framåt. Syftet med 

familjelördag är att öka inkluderingen, att skapa mötesplatser dit alla är 

välkomna och att skapa en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga i 

Falköping. Familjelördag arrangeras i form av stora och små träffar med 

teman som konsert, teater, idrotts- och rörelse, film och cirkus. 

Familjelördag är ett arrangemang som kan bidra till Samrådets mål om goda 

livsvillkor där en viktig del är inkludering och möjlighet till en meningsfull 

fritid. Insatsen har pågått under några år vilket innebär att den succesivt 

behöver arbetas in i ordinarie budget. Samtidigt kan en fortsatt finansiering 

motiveras av att Familjelördag utvecklas utifrån ambitioner om ett 

områdesutvecklande arbete i samverkan med lokala föreningar. Därför är 

bedömningen att kultur- och fritidsförvaltningen ska beviljas 180 000 kr till 

Familjelördag för år 2023.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande Ansökan om stimulansmedel från kultur- och 

fritidsförvaltningen till Familjelördag år 2023 

  

 

Paragrafen skickas till  
Rob Coe, kultur- och fritidsförvaltningen 

Hampus Haga, kultur- och fritidschef           
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§ 31 Dnr 2022/00614804 

Ansökan om stimulansmedel från Kultur- och 
fritidsförvaltningen till Kulturskaparna år 2023 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljar 70 000 kronor i 

stimulansmedel till Kulturskaparna år 2023. 

2  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att arrangemanget ska 

återrapporteras i slutet av år 2023.   

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen ansöker om 74 980 kr till Kulturskaparna. 

Syftet med insatsen är att sänka trösklarna för unga med 

funktionsnedsättning samt brukare inom socialpsykiatrin att ta del av och bli 

en aktiv part inom kulturutbudet. Kulturskaparnas intentioner kan bidra till 

Samrådets mål om goda livsvillkor där en viktig del är inkludering samt 

möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Därför är förslaget att 

Kulturskaparna ska beviljas 70 000 kr till år 2023.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande ansökan om stimulansmedel från kultur- och 

fritidsförvaltningen till Kulturskaparna, 2022-11-25 

 Ansökan om stimulansmedel från kultur- och fritidsförvaltningen till 

Kulturskaparna, 2022-11-24 

  

 

Paragrafen skickas till  
Karin Hermansson, Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 32 Dnr 2022/00596010 

Beslut om medel till föräldraskapsstödjande insatser 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete fördelar 130 000 kr till 

föräldraskapsstödjande insatser för år 2023. 

2  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att insatsen ska 

återrapporteras i slutet av år 2023.   

Sammanfattning 

Sedan år 2020 har kommunen haft ett projekt i syfte att utveckla 

föräldraskapsstödjande insatser i Falköping. Det har handlat om stöd till 

föräldrar med utländsk bakgrund men även om att det ska finnas ett generellt 

stöd för föräldrar med barn i alla åldrar, från bebis till tonåring. Flera steg 

har tagits i projektet och idag finns det gruppträffar både för föräldrar med 

utländsk bakgrund och för föräldrar vars barn är från 0-18 år. Det finns också 

en ökad kunskap om vilket stöd som erbjuds i en helhet.  

Vid årsskiftet 2022/2023 tar föräldraskapsstödsprojektet slut. Samtidigt finns 

det ett behov av att upprätthålla det positiva utvecklingsarbete som gjorts. 

Efter samtal mellan kommunledningsförvaltning och socialförvaltning finns 

nu en överenskommelse om att lägga tid hos ordinarie tjänster på båda 

förvaltningarna för att fortsätta arbetet. Utöver behovet av personella 

resurser kommer det att behövas medel till bland annat 

instruktörsutbildningar, material till kurserna och frukostträffar. Förslaget är 

därför att lägga 130 000 kr från folkhälsobudgeten till fortsatta 

föräldraskapsstödjande insatser.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande beslut om medel till föräldraskapsstödjande insatser 

Yrkanden 

Karola Svensson (C) yrkar på följande tillägg, ” Samrådet för lokalt 

folkhälsoarbete beslutar att insatsen ska återrapporteras i slutet av år 2023.” 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

samrådet beslutar i enlighet med förslaget.  

Ordförande ställer sedan proposition på Karola Svenssons (C) yrkande och 

finner att samrådet beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Paragrafen skickas till  
Heidi Hansen, Socialförvaltningen 

Edvin Ekholm, kommunledningsförvaltningen 
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§ 33 Dnr 2022/00627010 

Information om unga ambassadörer mot dopning 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete lägger informationen till 

handlingarna. 

Information 

Falköpings kommun har som övergripande mål i det drogförebyggande 

arbetet att barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, 

narkotika, dopning och tobak samt att antalet barn som börjar använda 

narkotika, dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol ska minska. I 

nuläget finns en negativ trend kopplat till dopning i Falköping både vad 

gäller bruk och attityder till dopning. En viktig del i det drogförebyggande 

arbetet är att skapa trygga uppväxtvillkor för barn – och unga och att det görs 

tillsammans och verksamhetsövergripande.  

Karola Svensson (C) berättar om ett förslag som han tagit fram, gemensamt 

med aktörer civilsamhället och kommun, i syfte att förebygga dopningsbruk. 

Det handlar om att ha unga ambassadörer som fungerar som förebilder 

genom att förmedla en positiv bild kring hård träning utan dopning. 

Förslaget är att ta fram två kandidater, en pojke och en flicka som är skrivna 

i Falköping, är duktiga inom sin idrott och har en hälsosam livsstil. Dessa 

kan sedan förmedla kunskap till andra ungdomar.  

Underlag 

 Tjänsteutlåtande information om unga ambassadörer mot dopning, 

kommunledningsförvaltningen 2022-12-01 
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Plats och tid Stenstorpsrummet, Stadshuset klockan 10:30–12:13 


Beslutande Karola Svensson (C), ordförande, Falköpings kommun 
Johanna Svensson (S), Falköpings kommun 
Mona Johansson (KD), Västra Götalandsregionen 
 


Övriga närvarande 
 
 
 


Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Victor Lindberg, chef Odenbadet, § 23 
Thomas Hjert, AIK Orientering, § 24 
Henrik Balague, AIK Orientering, § 24 


   


Underskrifter                               Digital justering 


 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 23-33 


Ordförande Karola Svensson 
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§ 23 Dnr 2022/00144804 


Rapport om medel till badkort till 6:e klassare 
sommaren 2022 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete lägger informationen till 


handlingarna. 


Information 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes presidium beslutade i mars år 2022 att 


avsätta 40 000 kr till sommarbadkort till samtliga elever i åk 6 i Falköpings 


kommun. Syftet med insatsen var att förbättra simkunnighet och fysisk 


aktivitet samt bidra till en meningsfull fritid genom att ge fler ungdomar 


möjlighet att besöka kommunens badanläggningar. I årskurs 6 är 


kunskapskravet för godkänt betyg i idrott att kunna simma 200 meter. 


Genom ett badkort på sommaren var förhoppningen att ungdomarna skulle 


upprätthålla sin vattenvana och få ökat intresse för fortsatt aktivitet i vatten i 


form av bad, lek och simning.  


Victor Lindberg, badchef berättar om utfallet av sommarbadkorten. Under 


sommaren har ungdomar med sommarbadkort gjort totalt 1200 besök på 


badanläggningarna varav 800 på Odenbadet, 200 i Floby och 200 i 


Stenstorp. Det är framför allt i början och slutet på sommaren korten har 


nyttjats.  


Underlag 


 Tjänsteutlåtande rapport om medel till badkort till 6:e klassare 


sommaren år 2022 
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§ 24 Dnr 2022/00041804 


Rapport gällande stimulansmedel från Falköpings AIK 
OK för Hitta ut 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete lägger informationen till 


handlingarna. 


Information 


Falköpings AIK OK beviljades, i början på år 2022, 40 000 kr för att starta 


”Hitta ut” i Falköping. Hitta ut är en form av orientering med syfte att locka 


till fysisk aktivitet och att upptäcka närmiljön. Bakom Hitta ut står Svenska 


Orienteringsförbundet medan den lokalt drivs ideellt av Sveriges 


orienteringsklubbar. Som deltagare i hitta ut letar man efter checkpoints, fyra 


olika svårighetsgrader, i lättillgänglig stadsmiljö och tätortsnära skogar. Till 


sin hjälp har man en papperskarta eller använder kartan i Hitta-ut-appen. 


Hitta ut är gratis och tillgängligt dygnet runt under säsong. I Falköping 


startades hitta ut den 1 maj 2022 och avslutades den 30 september 2022. 


Antalet deltagare har överträffat orienteringsklubbens förväntningar. Totalt 


har 1117 deltagare registrerats och hela 55 501 checkpoints besökts. 


Troligtvis är antalet deltagare ännu högre då familjemedlemmar eller 


kompisar som följer med inte registrerat sig i appen.  Såväl familjer med 


barn, ungdomar, arbetskamrater rullstolsburna och äldre har lockats till 


aktiviteten. Det finns en potential att locka fler i den skolutmaning och den 


företagsutmaningen som finns som ett koncept i hitta ut. Pengarna har bland 


annat gått till webbsida och app, layout, tryck av karta, material såsom 


stolpar, porto, transport och priser. Totalt har insatsen kostat 73 139 kr samt 


många ideella arbetstimmar. 


Underlag 


 Tjänsteutlåtande återrapport gällande stimulansmedel till Falköpings 


AIK OK till aktiviteten hitta ut, 2022-11-25 


 Återrapport gällande stimulansmedel till Falköpings AIK OK till 


aktiviteten hitta ut, 2022-11-24 
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§ 25 Dnr 2019/00566990 


Uppföljning om medel till bidrag till föreningar för att 
främja mötesplatser och fysisk aktivitet år 2022 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete lägger informationen till 


handlingarna. 


Information 


Under år 2019, 2020, 2021 samt år 2022 har Samrådet för lokalt 


folkhälsoarbete lagt medel på ett bidrag till föreningar för att främja 


mötesplatser och fysisk aktivitet. Totalt har det lagts 250 000 kr på bidraget 


under det år det funnits. Vi vet att skillnader i hälsa skiljer sig geografiskt 


och bidraget instiftades för att gynna landsbygdsutveckling och bidra till 


mötesplatser och fysisk aktivitet i föreningar på landsbygden. 


Riktlinjer för bidraget är:  


 


 Stimulansbidraget ska bidra till landsbygdsutveckling 


 Stimulansbidraget ska skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och 


rörelse 


 Det är en fördel om utvecklingsarbetet genomförs med involvering 


från både barn, unga och vuxna  


 Stimulansbidraget kan sökas av föreningar som finns i Falköpings 


kommun 


 Stimulansbidraget ska redovisas efter utförd insats.  


 Det går att söka om stimulansbidrag upp till 15 000 kronor 


 Utvecklingsarbetet bör vara delfinansierad till minst hälften och egen 


arbetsinsats räknas 


Exempel på insatser som kan beviljas pengar; 


 


 Fysiska investeringar som tex; utegym, måla ett plank eller anlägga 


en grusplan 


 Föreläsnings- och utbildningsdagar 


 Metodutveckling ”uppstart av nya verksamheter” / 


organisationsförändringar 


 Enkäter, undersökningar och utredningar.  


År 2020 gick bidraget till; 


 Material till motionsspår i Vartofta 
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 Styrketräningsutrustning i Floby 


 Material till Skateboardpark i Stenstorp 


År 2021 gick bidraget till; 


 Pilgrim Skaraborg för leduppmärkning  


 Föräldrar samt Broddetorp GoIF i Broddetorps för grusplan och 


isbana  


 Föreningen Brädan för att bygga betongpark  


 Elljusspåret i Kinnarp/Slutarp  


År 2022 gick bidraget till;  


 SPF Frökind för att reparera tak över sittplatser vid boulebana  


 


Stimulansmedlen har haft betydelse för att föra ut, stärka och tydliggöra 


folkhälsoperspektivet i förhållande till föreningsbidragssystemet. En 


eventuell förlängning av beslutet bör följa det utvecklingsarbete som pågår 


inom kultur och fritidsförvaltningen rörande föreningsbidrag i framtiden.  


Underlag 


Tjänsteutlåtande uppföljning om medel till bidrag till föreningar för att 


främja mötesplatser och fysisk aktivitet, 2022-11-18  
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§ 26 Dnr 2022/00625006 


Sammanträdesdagar år 2023 för samrådet för lokalt 
folkhälsoarbete i Falköping 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete sammanträder följande dagar och 


tider år 2023;  


 Sammanträden 


 10 februari 09.30-11.30 


 1 juni 08.00-09.00 


 12 oktober 10.30-12.00 


 14 december 08.00-09.00 


Bakgrund 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbete ska besluta om mötesdagar för år 2023. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande sammanträdesdagar för samrådet för lokalt 


folkhälsoarbete i Falköping år 2023, Kommunledningsförvaltningen 


2022-11-30 


  


 


Paragrafen skickas till  
Sebastian Helin, kommunsekreterare 


Edvin Ekholm, chef avdelningen för utveckling och processledning 


Anna-Karin Linder, administratör 
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§ 27 Dnr 2022/00044 


Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt 
folkhälsoarbete år 2022 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete lägger informationen till 


handlingarna. 


Information 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes insatser delfinansieras i ett 


samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och Falköpings kommun. 


Samrådet har en årlig budget på 984 tusen kronor. Dessa medel fördelas till 


insatser inom följande prioriterade områden; goda livsvillkor, 


hälsofrämjande livsmiljöer samt tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. 


Samrådet har sedan tidigare tagit en del beslut som innebär att en stor del av 


budgeten är intecknad. Prognosen är en budget i balans vid årsskiftet. 


Underlag 


 Tjänsteutlåtande ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt 


folkhälsoarbete per 30 november år 2022 från 


kommunledningsförvaltningen, 2022-11-30 


 Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt folkhälsoarbete per 30 


november år 2022 
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§ 28 Dnr 2022/00626804 


Ansökan om stimulansmedel från socialförvaltningen 
till Senior Sport School år 2023 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att bevilja 35 000 kr till 


socialförvaltningen för Senior Sport School år 2023. 


2  Arbetet ska återrapporteras till Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 


skriftligt i slutet av år 2023. 


Sammanfattning 


Socialförvaltningen ansöker om 45 000 kr till Senior Sport School. Senior 


Sport School är en hälsoresa för seniorer 60+ med syfte att främja hälsa, 


fysisk aktivitet, social gemenskap och en meningsfull fritid. Den innefattar 


temaföreläsningar kring kost, stress och matlagning samt besök i föreningar 


för att testa på olika aktiviteter. Aktiviteten stämmer överens med Samrådet 


för lokalt folkhälsoarbetes mål kring att skapa mötesplatser och främja fysisk 


aktivitet. Bedömningen är att bevilja 35 000 kr till insatsen med uppmuntran 


om delfinansiering och försök att anordna några föreläsningar med hjälp av 


interna kompetenser.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande ansökan om stimulansmedel från 


socialförvaltningen till Senior Sport School år 2023, 2022-12-01 


 Ansökan om stimulansmedel från socialförvaltningen till Senior 


Sport School år 2023, 2022-12-01 


  


 


Paragrafen skickas till  
Veronika Fogelberg, Socialförvaltningen 


Ida Johansson, Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 29 Dnr 2022/00595010 


Kulturidé år 2023 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att fördela 100 000 kr till 


Kulturidés verksamhet för år 2023. 


2  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete ger styrgruppen fortsatt uppdrag att 


besluta om medel och verksamhet i enlighet med tjänsteutlåtandet daterat 


17 november 2022. 


3  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att ge styrgruppen i uppdrag 


att återrapportera Kulturidés verksamhet i slutet av år 2023. 


Sammanfattning 


Arbetet med Kulturidé bidraget initierades år 2011. Det är ett bidrag i syfte 


att främja inkludering och skapa möten mellan människor med olika 


bakgrund som genom åren gått till en rad aktiviteter såsom cykelkurser, 


föräldraskapsstöd eller hantverks- och konstkurser. Förslaget är att fortsätta 


Kulturidés verksamhet och fördela 100 000 kr till Kulturidé för år 2023, från 


verksamhetsbudget år 2023.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande Kulturidé år 2023, 2022-11-17 


Yrkanden 


Karola Svensson (C) yrkar att ändra beslutspunkt 2 från ” Samrådet för 


lokalt folkhälsoarbete ger styrgruppen fortsatt uppdrag att besluta om medel 


och verksamhet i enlighet med nedanstående beskrivning.” till ” Samrådet 


för lokalt folkhälsoarbete ger styrgruppen fortsatt uppdrag att besluta om 


medel och verksamhet i enlighet med tjänsteutlåtandet daterat 17 november 


2022.” 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 


samrådet beslutar i enlighet med förslaget.  


Ordförande ställer sedan proposition på förvaltningens förslag till 


beslutspunkt två respektive Karola Svenssons (C) yrkande och finner att 


samrådet beslutar i enlighet med Karola Svenssons (C) yrkande. 


  


Paragrafen skickas till  
Maria Lennartsson Kellert, kompetens och arbetslivsförvaltningen 
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Violeta Kazic, kultur- och fritidsförvaltningen 


Ida Johansson, kultur- och fritidsförvaltningen 


Peter Lundin, kommunledningsförvaltningen            







 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


12 (16) 


Sammanträdesdatum 


2022-12-08 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 30 Dnr 2021/00119804 


Ansökan om stimulansmedel från kultur- och 
fritidsförvaltningen till Familjelördag  år 2022 och 2023 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljar 180 000 kr i stimulansmedel 


till Familjelördag år 2023. 


2  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att arbetet ska återrapporteras 


i slutet av år 2023. 


Sammanfattning 


Kultur och fritidsförvaltningen ansökte i slutet på rår 2021 om 230 000 kr till 


genomförande av Familjelördag år 2022, samt 230 000 kr till familjelördag 


år 2023. Medel beviljades för år 2022 med en ambition att hitta en mer 


långsiktig finansieringslösning för år 2023 och framåt. Syftet med 


familjelördag är att öka inkluderingen, att skapa mötesplatser dit alla är 


välkomna och att skapa en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga i 


Falköping. Familjelördag arrangeras i form av stora och små träffar med 


teman som konsert, teater, idrotts- och rörelse, film och cirkus. 


Familjelördag är ett arrangemang som kan bidra till Samrådets mål om goda 


livsvillkor där en viktig del är inkludering och möjlighet till en meningsfull 


fritid. Insatsen har pågått under några år vilket innebär att den succesivt 


behöver arbetas in i ordinarie budget. Samtidigt kan en fortsatt finansiering 


motiveras av att Familjelördag utvecklas utifrån ambitioner om ett 


områdesutvecklande arbete i samverkan med lokala föreningar. Därför är 


bedömningen att kultur- och fritidsförvaltningen ska beviljas 180 000 kr till 


Familjelördag för år 2023.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande Ansökan om stimulansmedel från kultur- och 


fritidsförvaltningen till Familjelördag år 2023 


  


 


Paragrafen skickas till  
Rob Coe, kultur- och fritidsförvaltningen 


Hampus Haga, kultur- och fritidschef           
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§ 31 Dnr 2022/00614804 


Ansökan om stimulansmedel från Kultur- och 
fritidsförvaltningen till Kulturskaparna år 2023 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljar 70 000 kronor i 


stimulansmedel till Kulturskaparna år 2023. 


2  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att arrangemanget ska 


återrapporteras i slutet av år 2023.   


Sammanfattning 


Kultur och fritidsförvaltningen ansöker om 74 980 kr till Kulturskaparna. 


Syftet med insatsen är att sänka trösklarna för unga med 


funktionsnedsättning samt brukare inom socialpsykiatrin att ta del av och bli 


en aktiv part inom kulturutbudet. Kulturskaparnas intentioner kan bidra till 


Samrådets mål om goda livsvillkor där en viktig del är inkludering samt 


möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Därför är förslaget att 


Kulturskaparna ska beviljas 70 000 kr till år 2023.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande ansökan om stimulansmedel från kultur- och 


fritidsförvaltningen till Kulturskaparna, 2022-11-25 


 Ansökan om stimulansmedel från kultur- och fritidsförvaltningen till 


Kulturskaparna, 2022-11-24 


  


 


Paragrafen skickas till  
Karin Hermansson, Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 32 Dnr 2022/00596010 


Beslut om medel till föräldraskapsstödjande insatser 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete fördelar 130 000 kr till 


föräldraskapsstödjande insatser för år 2023. 


2  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att insatsen ska 


återrapporteras i slutet av år 2023.   


Sammanfattning 


Sedan år 2020 har kommunen haft ett projekt i syfte att utveckla 


föräldraskapsstödjande insatser i Falköping. Det har handlat om stöd till 


föräldrar med utländsk bakgrund men även om att det ska finnas ett generellt 


stöd för föräldrar med barn i alla åldrar, från bebis till tonåring. Flera steg 


har tagits i projektet och idag finns det gruppträffar både för föräldrar med 


utländsk bakgrund och för föräldrar vars barn är från 0-18 år. Det finns också 


en ökad kunskap om vilket stöd som erbjuds i en helhet.  


Vid årsskiftet 2022/2023 tar föräldraskapsstödsprojektet slut. Samtidigt finns 


det ett behov av att upprätthålla det positiva utvecklingsarbete som gjorts. 


Efter samtal mellan kommunledningsförvaltning och socialförvaltning finns 


nu en överenskommelse om att lägga tid hos ordinarie tjänster på båda 


förvaltningarna för att fortsätta arbetet. Utöver behovet av personella 


resurser kommer det att behövas medel till bland annat 


instruktörsutbildningar, material till kurserna och frukostträffar. Förslaget är 


därför att lägga 130 000 kr från folkhälsobudgeten till fortsatta 


föräldraskapsstödjande insatser.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande beslut om medel till föräldraskapsstödjande insatser 


Yrkanden 


Karola Svensson (C) yrkar på följande tillägg, ” Samrådet för lokalt 


folkhälsoarbete beslutar att insatsen ska återrapporteras i slutet av år 2023.” 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 


samrådet beslutar i enlighet med förslaget.  


Ordförande ställer sedan proposition på Karola Svenssons (C) yrkande och 


finner att samrådet beslutar i enlighet med yrkandet. 


 







 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


15 (16) 


Sammanträdesdatum 


2022-12-08 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


  


 


Paragrafen skickas till  
Heidi Hansen, Socialförvaltningen 


Edvin Ekholm, kommunledningsförvaltningen 
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§ 33 Dnr 2022/00627010 


Information om unga ambassadörer mot dopning 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete lägger informationen till 


handlingarna. 


Information 


Falköpings kommun har som övergripande mål i det drogförebyggande 


arbetet att barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, 


narkotika, dopning och tobak samt att antalet barn som börjar använda 


narkotika, dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol ska minska. I 


nuläget finns en negativ trend kopplat till dopning i Falköping både vad 


gäller bruk och attityder till dopning. En viktig del i det drogförebyggande 


arbetet är att skapa trygga uppväxtvillkor för barn – och unga och att det görs 


tillsammans och verksamhetsövergripande.  


Karola Svensson (C) berättar om ett förslag som han tagit fram, gemensamt 


med aktörer civilsamhället och kommun, i syfte att förebygga dopningsbruk. 


Det handlar om att ha unga ambassadörer som fungerar som förebilder 


genom att förmedla en positiv bild kring hård träning utan dopning. 


Förslaget är att ta fram två kandidater, en pojke och en flicka som är skrivna 


i Falköping, är duktiga inom sin idrott och har en hälsosam livsstil. Dessa 


kan sedan förmedla kunskap till andra ungdomar.  


Underlag 


 Tjänsteutlåtande information om unga ambassadörer mot dopning, 


kommunledningsförvaltningen 2022-12-01 
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