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Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (8) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-09 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13:02–14:36 

Beslutande Karola Svensson (C), Ordförande 
Adam Johansson (M), 1:e vice ordförande, på distans 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S) 
Eva Dahlgren (C), tjänstg. ers. 
Jonas Larsson (SD), på distans 
Johanna Svensson (S) 
Sture Olsson (M), § 21, till kl. -13:54 
Vanja Wallemyr (C), på distans 
Marita Ljus (SD), på distans 
Roger Lundberg (S), tjänstg. ers., på distans 
Erik Kyrkander (V), på distans 
Caroline Lundberg (M), tjänstg. ers. §§ 22-24, på distans 

Övriga närvarande 
 
 
 

Pia Alhäll, kommundirektör 
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation, på distans 
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg, på distans 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Karoline Jernsparv, ungdomsstrateg, på distans  
Caroline Lundberg (M), ordf. kompetens- och arbetslivsnämnden, § 21, på distans 
Mona Johansson (KD), Västra Götalandsregionen, § 21 från kl. 13:09-, på distans 
Karina Bronell, skolchef, § 21, på distans 
Yvonne Hagle, utvecklingsstrateg, § 21, på distans 
Magnus Sundén, näringslivschef, § 22, på distans 
Fia Liljeblad, familjebehandlare, § 23, på distans 
 

Justerare Ingvor Bergman (S)  

Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 21-24 

Ordförande Karola Svensson 

Justerare  Ingvor Bergman  

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

Sammanträdesdatum 2021-09-09 

Justeringsdatum 2021-09-13 

Anslaget är uppsatt  2021-09-14–2021-10-05 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Sebastian Helin 
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Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (8) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-09 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 

§ 21 Dnr 2021/00359 
Nuläge skolomorganisation ............................................................................. 3 

§ 22 Dnr 2021/00050 
Lokal platssamverkan gällande utveckling av Ranten och 
stationsområdet ur trygghets-, säkerhets- och 
attraktivitetshänseende .................................................................................... 4 

§ 23 Dnr 2018/00494 133 
Delrapport 2 av projekt om uppsökande föräldraskapsstöd ......................... 5 

§ 24 Dnr 2021/00354 012 
Verksamhetsplan Folkhälsa 2022 .................................................................... 7 
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Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (8) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-09 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 21 Dnr 2021/00359  

Nuläge skolomorganisation  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.      

Information 

Ärendet är en sammanfattande beskrivning av det som skett från det att 

skolorganisationen i Falköping utreddes, beslutades om och sedan utformats. 

I redovisningen delges de beslut och processer som ledde fram till var man 

fanns i processen med ny skolorganisation till och med januari 2021. Syftet 

med redovisningen är att få en sammanfattning av politikernas vision och 

tankar kring ny skolorganisation, skolchefens ingång i uppdraget hon fick i 

och med det politiska beslutet samt de olika processer som pågått och pågår 

under förändringsfasen. Ännu återstår en hel del arbete innan den nya 

skolorganisationen är klar. 

I rapporten beskriver nämndsordföranden Ingvor Bergman (S) och Eva 

Dahlgren (C) samt skolchef Karina Bronell sina visioner och reflektioner 

gällande vägen fram till den nya skolorganisationen, det politiska beslutet 

och efterföljande arbetet i nämnden och tjänstemannaorganisationen.  

Sedan följer en bakgrund till beslutet om ny skolorganisation och därefter 

beskrivs de olika processer och förändringar som skett i förskola och 

grundskola. Varje område som beskrivs med några meningar i rapporten har 

i sig haft omfattande planering, processer och planer. Så inom varje del kan 

den intresserade fördjupa sig. 

Underlag till rapporten har varit utredningsrapporter, beslutsdokument, 

planer, statistik från SCB samt intervjuer av berörda politiker och tjänstemän 

i kommunen. 

Bilagor 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-03 

Delredovisning av processen mot ny skolorganisation, 2021-09-06       

  

 

Paragrafen skickas till  
Karina Bronell, skolchef 

Yvonne Hagle, utvecklingsstrateg 

Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4 (8) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-09 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 22 Dnr 2021/00050  

Lokal platssamverkan gällande utveckling av Ranten 
och stationsområdet ur trygghets-, säkerhets- och 
attraktivitetshänseende 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till 
beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

Information 

Falköpings Kommun tog initiativ till att genomföra en trygghetsanalys över 

Ranten och järnvägsområdet. Utredningen genomfördes i samverkan med 

Jernhusen och fastighetsägare och näringslivet i området. Utredningen 

redovisades under hösten 2020. Näringslivsenheten fick i uppdrag att ta 

frågan vidare och i partssamverkan ta fram en handlingsplan.  

Det finns nu ett framtaget underlag till ett tre årigt projekt, gällande lokal 

plats- samverkan. Nu kvarstår att nå samfinansiering kring projektbudgeten 

innan redovisning och beslutsprocess. 

Bilagor 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-03 

Trygghetsanalys & Trygg station Falköping 2020       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 

2021-09-09 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 23 Dnr 2018/00494 133 

Delrapport 2 av projekt om uppsökande 
föräldraskapsstöd 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.      

Information 

Kommunstyrelsen beslutade i slutet på år 2018 att finansiera projektet 

”uppsökande föräldrastöd” med en miljon kronor från potten för 

schablonersättning. Det beslutades också att projektet skulle delrapporteras 

en gång per halvår för att bedöma insatsernas effektivitet. 

Schablonersättningen är en ersättning från staten för vissa kostnader i 

mottagandet av asylsökande. Beslutet om medel till projektet grundade sig 

att såväl socialnämnd och somaliska föräldraföreningen påtalat att föräldrar 

hade ett behov av stöd i sin föräldraroll. Detta är också något som staten 

trycker på i via den nationella strategin för föräldraskapsstöd, där 

föräldraskapsstöd lyfts om en av de viktigaste insatserna som samhället kan 

göra för att undvika negativa utfall för barn och unga. I strategin 

understryker man också vikten av ett kulturanpassat föräldraskapsstöd. 

Projektet om uppsökande föräldrastöd bedrevs inledningsvis inom ramen för 

Somaliska föräldraföreningen genom halvårsvisa avtal mellan kommunen 

och föreningen. Avtal skrevs under år 2019 samt våren år 2020.  Hösten år 

2020 skrevs inget nytt avtal. Målet om att utbilda 80 föräldrar i 

föräldrastödsmetoden ABC under våren år 2020 hade inte uppnåtts på grund 

av Covid och de mål som handlade om att stärka samverkan med 

studieförbund, och kommunala verksamheter var inte heller uppnådda. 

Ytterligare faktorer som påverkade att inget nytt avtal skrevs var att 

projektledaren avsade sig uppdraget och att kommunen såg ett behov av att 

nå en bredare målgrupp med projektet än de som nåtts av Somaliska 

föräldraföreningen. 

Hösten 2020 skrevs projektdirektivet därför om och kommunen blev själva 

projektägare för projektet. En kommunal projektledare, Fia Liljeblad 

anställdes på 40 % under 1,5 år från och med januari 2021. Projektledaren 

fick i uppdrag att utveckla det föräldraskapsstöd som finns i Falköpings 

kommun att: 

- nå föräldrar från olika kulturer i högre utsträckning  

- nå föräldrar till barn i olika åldrar i högre utsträckning 

- samordnas i högre utsträckning mellan de aktörer som erbjuder stöd 
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 
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- Öka föräldrars kunskap om de insatser som finns 

- Öka kunskapen hos de verksamheter som bedriver föräldraskapsstöd om 

föräldrars behov av stöd  

 

Detta skulle bland annat ske genom att genomföra intervjuer med föräldrar, 

genomföra dialoger med de verksamheter som bedriver 

föräldraskapsstödjande insatser, att ta fram en modell för ett kulturanpassat 

föräldraskapsstöd samt att sammanställa och sprida kunskap om de insatser 

som vi har idag. Projektledaren, Fia Liljeblad har nu jobbat i ca ett halvår. 

Hon har för dialog med ett stort antal verksamheter i Falköping som bedriver 

föräldraskapsstöd för att fånga upp både vad som görs och vad som finns 

behov av att göra. Dialog har även förts med Connect och Somaliska 

föräldraföreningen om ett kulturanpassat föräldraskapsstöd och förslag på 

modell finns. Ytterligare steg som tagits för att stärka samverkan och utöka 

utbudet i föräldraskapsstödet är ett samarbete mellan Ällagatan och Ungas 

Psykiska hälsa kring föräldraskapsstöd för föräldrar till barn i 6-12 års ålder. 

Bilagor 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-19  

Projektdirektiv – ett utvecklat föräldraskapsstöd, 2020-12-03         

  

 

Paragrafen skickas till  
Fia Liljeblad, familjebehandlare 

Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2021-09-09 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 24 Dnr 2021/00354 012 

Verksamhetsplan Folkhälsa 2022 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.      

Information 

Det är dags att påbörja processen med att ta fram verksamhetsplan och 

budget för folkhälsa år 2022. Falköpings folkhälsoarbete styrs av ett avtal 

mellan Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Falköpings kommun. I 

avtalet binder sig kommunen att ha mål för folkhälsoarbetet och att följa upp 

dessa mål. Målen formuleras i en verksamhetsplan för folkhälsa. Denna plan 

styr inriktningen för vilka frågor samrådet för lokalt folkhälsoarbete driver 

samt inom vilka områden folkhälsomedel fördelas.  

 

Det är samrådet för lokalt folkhälsoarbete som beslutar om 

verksamhetsplanen och nu vill samrådet ha kommunstyrelsens utskott för 

social hållbarhets syn på vilka prioriteringar i folkhälsoarbetet.   

Verksamhetsplanen är en del i arbetet att förverkliga Falköpings kommuns 

flerårsplan där ett socialt hållbart Falköping är ett av målen. Inom ett socialt 

hållbar Falköping finns i nuläget fem fokusområden; 

- Barn, unga, familj och hälsa 

- Trygghet 

- Demokrati, inflytande och social sammanhållning 

- Utbildning och sysselsättning 

- Fysisk miljö och bostadsmiljö 

 

Den innevarande verksamhetsplanen för folkhälsa innehåller följande 

fokusområden;  

- Goda livsvillkor 

- Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor  

- Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
 

Ett viktigt utvecklingsarbete som också ligger till grund för 

verksamhetsplanen är ledningsgruppens och utskottets arbete med trygghet 

där trygg familj, trygg förskola/skola, trygga mötesplatser och relationer 

samt trygg fysisk miljö är viktiga områden. Här finns det utmaningar kring 

allt från upplevd otrygghet till psykisk ohälsa, våld i nära relationer och 

barn- och unga som far illa och hamnar i destruktiva miljöer.  Det finns ett 

fortsatt utvecklingsarbete att göra för att möta barn och ungdomar utifrån 

deras förutsättningar och behov. Det handlar både om att fortsatt stärka 
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Justerarnas signaturer 
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samverkan mellan de verksamheter som möter unga och att det finns trygga 

vuxna. Det finns också ett behov av att jobba för att utveckla ett 

föräldraskapsstöd som når föräldrar med barn i alla åldrar, från 

småbarnsföräldern till tonårsföräldern. Kommunen behöver fortsätta sitt 

arbete med medborgardialogfrågor och medskapandeprocesser för att minska 

motsättningar i samhället.  

Ledamöter i utskottet är välkomna att på utskottet eller via mail komma med 

inspel till verksamhetsplan för år 2022. Planen går upp till beslut på 

samrådet för lokalt folkhälsoarbete den 28 oktober 2021 

Bilagor 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen,  

Utkast till Bilaga 1 Verksamhetsplan folkhälsa år 2022  

  

 

Paragrafen skickas till  
Samrådet för lokalt folkhälsoarbete i Falköpings kommun            
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Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


1 (8) 


Sammanträdesdatum 


2021-09-09 
 


 


  
 


 


 


Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13:02–14:36 


Beslutande Karola Svensson (C), Ordförande 
Adam Johansson (M), 1:e vice ordförande, på distans 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S) 
Eva Dahlgren (C), tjänstg. ers. 
Jonas Larsson (SD), på distans 
Johanna Svensson (S) 
Sture Olsson (M), § 21, till kl. -13:54 
Vanja Wallemyr (C), på distans 
Marita Ljus (SD), på distans 
Roger Lundberg (S), tjänstg. ers., på distans 
Erik Kyrkander (V), på distans 
Caroline Lundberg (M), tjänstg. ers. §§ 22-24, på distans 


Övriga närvarande 
 
 
 


Pia Alhäll, kommundirektör 
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation, på distans 
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg, på distans 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Karoline Jernsparv, ungdomsstrateg, på distans  
Caroline Lundberg (M), ordf. kompetens- och arbetslivsnämnden, § 21, på distans 
Mona Johansson (KD), Västra Götalandsregionen, § 21 från kl. 13:09-, på distans 
Karina Bronell, skolchef, § 21, på distans 
Yvonne Hagle, utvecklingsstrateg, § 21, på distans 
Magnus Sundén, näringslivschef, § 22, på distans 
Fia Liljeblad, familjebehandlare, § 23, på distans 
 


Justerare Ingvor Bergman (S)  


Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 21-24 


Ordförande Karola Svensson 


Justerare  Ingvor Bergman  


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 


Sammanträdesdatum 2021-09-09 


Justeringsdatum 2021-09-13 


Anslaget är uppsatt  2021-09-14–2021-10-05 


Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 


Underskrift Digitalt genom anslag 


 Sebastian Helin 
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Ärendelista 


§ 21 Dnr 2021/00359 
Nuläge skolomorganisation ............................................................................. 3 


§ 22 Dnr 2021/00050 
Lokal platssamverkan gällande utveckling av Ranten och 
stationsområdet ur trygghets-, säkerhets- och 
attraktivitetshänseende .................................................................................... 4 


§ 23 Dnr 2018/00494 133 
Delrapport 2 av projekt om uppsökande föräldraskapsstöd ......................... 5 


§ 24 Dnr 2021/00354 012 
Verksamhetsplan Folkhälsa 2022 .................................................................... 7 
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§ 21 Dnr 2021/00359  


Nuläge skolomorganisation  


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna.      


Information 


Ärendet är en sammanfattande beskrivning av det som skett från det att 


skolorganisationen i Falköping utreddes, beslutades om och sedan utformats. 


I redovisningen delges de beslut och processer som ledde fram till var man 


fanns i processen med ny skolorganisation till och med januari 2021. Syftet 


med redovisningen är att få en sammanfattning av politikernas vision och 


tankar kring ny skolorganisation, skolchefens ingång i uppdraget hon fick i 


och med det politiska beslutet samt de olika processer som pågått och pågår 


under förändringsfasen. Ännu återstår en hel del arbete innan den nya 


skolorganisationen är klar. 


I rapporten beskriver nämndsordföranden Ingvor Bergman (S) och Eva 


Dahlgren (C) samt skolchef Karina Bronell sina visioner och reflektioner 


gällande vägen fram till den nya skolorganisationen, det politiska beslutet 


och efterföljande arbetet i nämnden och tjänstemannaorganisationen.  


Sedan följer en bakgrund till beslutet om ny skolorganisation och därefter 


beskrivs de olika processer och förändringar som skett i förskola och 


grundskola. Varje område som beskrivs med några meningar i rapporten har 


i sig haft omfattande planering, processer och planer. Så inom varje del kan 


den intresserade fördjupa sig. 


Underlag till rapporten har varit utredningsrapporter, beslutsdokument, 


planer, statistik från SCB samt intervjuer av berörda politiker och tjänstemän 


i kommunen. 


Bilagor 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-03 


Delredovisning av processen mot ny skolorganisation, 2021-09-06       


  


 


Paragrafen skickas till  
Karina Bronell, skolchef 


Yvonne Hagle, utvecklingsstrateg 


Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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Justerarnas signaturer 


Digital justering 
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§ 22 Dnr 2021/00050  


Lokal platssamverkan gällande utveckling av Ranten 
och stationsområdet ur trygghets-, säkerhets- och 
attraktivitetshänseende 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till 
beslut 


1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.      


Information 


Falköpings Kommun tog initiativ till att genomföra en trygghetsanalys över 


Ranten och järnvägsområdet. Utredningen genomfördes i samverkan med 


Jernhusen och fastighetsägare och näringslivet i området. Utredningen 


redovisades under hösten 2020. Näringslivsenheten fick i uppdrag att ta 


frågan vidare och i partssamverkan ta fram en handlingsplan.  


Det finns nu ett framtaget underlag till ett tre årigt projekt, gällande lokal 


plats- samverkan. Nu kvarstår att nå samfinansiering kring projektbudgeten 


innan redovisning och beslutsprocess. 


Bilagor 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-03 


Trygghetsanalys & Trygg station Falköping 2020       


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 23 Dnr 2018/00494 133 


Delrapport 2 av projekt om uppsökande 
föräldraskapsstöd 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna.      


Information 


Kommunstyrelsen beslutade i slutet på år 2018 att finansiera projektet 


”uppsökande föräldrastöd” med en miljon kronor från potten för 


schablonersättning. Det beslutades också att projektet skulle delrapporteras 


en gång per halvår för att bedöma insatsernas effektivitet. 


Schablonersättningen är en ersättning från staten för vissa kostnader i 


mottagandet av asylsökande. Beslutet om medel till projektet grundade sig 


att såväl socialnämnd och somaliska föräldraföreningen påtalat att föräldrar 


hade ett behov av stöd i sin föräldraroll. Detta är också något som staten 


trycker på i via den nationella strategin för föräldraskapsstöd, där 


föräldraskapsstöd lyfts om en av de viktigaste insatserna som samhället kan 


göra för att undvika negativa utfall för barn och unga. I strategin 


understryker man också vikten av ett kulturanpassat föräldraskapsstöd. 


Projektet om uppsökande föräldrastöd bedrevs inledningsvis inom ramen för 


Somaliska föräldraföreningen genom halvårsvisa avtal mellan kommunen 


och föreningen. Avtal skrevs under år 2019 samt våren år 2020.  Hösten år 


2020 skrevs inget nytt avtal. Målet om att utbilda 80 föräldrar i 


föräldrastödsmetoden ABC under våren år 2020 hade inte uppnåtts på grund 


av Covid och de mål som handlade om att stärka samverkan med 


studieförbund, och kommunala verksamheter var inte heller uppnådda. 


Ytterligare faktorer som påverkade att inget nytt avtal skrevs var att 


projektledaren avsade sig uppdraget och att kommunen såg ett behov av att 


nå en bredare målgrupp med projektet än de som nåtts av Somaliska 


föräldraföreningen. 


Hösten 2020 skrevs projektdirektivet därför om och kommunen blev själva 


projektägare för projektet. En kommunal projektledare, Fia Liljeblad 


anställdes på 40 % under 1,5 år från och med januari 2021. Projektledaren 


fick i uppdrag att utveckla det föräldraskapsstöd som finns i Falköpings 


kommun att: 


- nå föräldrar från olika kulturer i högre utsträckning  


- nå föräldrar till barn i olika åldrar i högre utsträckning 


- samordnas i högre utsträckning mellan de aktörer som erbjuder stöd 
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- Öka föräldrars kunskap om de insatser som finns 


- Öka kunskapen hos de verksamheter som bedriver föräldraskapsstöd om 


föräldrars behov av stöd  


 


Detta skulle bland annat ske genom att genomföra intervjuer med föräldrar, 


genomföra dialoger med de verksamheter som bedriver 


föräldraskapsstödjande insatser, att ta fram en modell för ett kulturanpassat 


föräldraskapsstöd samt att sammanställa och sprida kunskap om de insatser 


som vi har idag. Projektledaren, Fia Liljeblad har nu jobbat i ca ett halvår. 


Hon har för dialog med ett stort antal verksamheter i Falköping som bedriver 


föräldraskapsstöd för att fånga upp både vad som görs och vad som finns 


behov av att göra. Dialog har även förts med Connect och Somaliska 


föräldraföreningen om ett kulturanpassat föräldraskapsstöd och förslag på 


modell finns. Ytterligare steg som tagits för att stärka samverkan och utöka 


utbudet i föräldraskapsstödet är ett samarbete mellan Ällagatan och Ungas 


Psykiska hälsa kring föräldraskapsstöd för föräldrar till barn i 6-12 års ålder. 


Bilagor 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-19  


Projektdirektiv – ett utvecklat föräldraskapsstöd, 2020-12-03         


  


 


Paragrafen skickas till  
Fia Liljeblad, familjebehandlare 


Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 24 Dnr 2021/00354 012 


Verksamhetsplan Folkhälsa 2022 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna.      


Information 


Det är dags att påbörja processen med att ta fram verksamhetsplan och 


budget för folkhälsa år 2022. Falköpings folkhälsoarbete styrs av ett avtal 


mellan Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Falköpings kommun. I 


avtalet binder sig kommunen att ha mål för folkhälsoarbetet och att följa upp 


dessa mål. Målen formuleras i en verksamhetsplan för folkhälsa. Denna plan 


styr inriktningen för vilka frågor samrådet för lokalt folkhälsoarbete driver 


samt inom vilka områden folkhälsomedel fördelas.  


 


Det är samrådet för lokalt folkhälsoarbete som beslutar om 


verksamhetsplanen och nu vill samrådet ha kommunstyrelsens utskott för 


social hållbarhets syn på vilka prioriteringar i folkhälsoarbetet.   


Verksamhetsplanen är en del i arbetet att förverkliga Falköpings kommuns 


flerårsplan där ett socialt hållbart Falköping är ett av målen. Inom ett socialt 


hållbar Falköping finns i nuläget fem fokusområden; 


- Barn, unga, familj och hälsa 


- Trygghet 


- Demokrati, inflytande och social sammanhållning 


- Utbildning och sysselsättning 


- Fysisk miljö och bostadsmiljö 


 


Den innevarande verksamhetsplanen för folkhälsa innehåller följande 


fokusområden;  


- Goda livsvillkor 


- Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor  


- Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
 


Ett viktigt utvecklingsarbete som också ligger till grund för 


verksamhetsplanen är ledningsgruppens och utskottets arbete med trygghet 


där trygg familj, trygg förskola/skola, trygga mötesplatser och relationer 


samt trygg fysisk miljö är viktiga områden. Här finns det utmaningar kring 


allt från upplevd otrygghet till psykisk ohälsa, våld i nära relationer och 


barn- och unga som far illa och hamnar i destruktiva miljöer.  Det finns ett 


fortsatt utvecklingsarbete att göra för att möta barn och ungdomar utifrån 


deras förutsättningar och behov. Det handlar både om att fortsatt stärka 
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samverkan mellan de verksamheter som möter unga och att det finns trygga 


vuxna. Det finns också ett behov av att jobba för att utveckla ett 


föräldraskapsstöd som når föräldrar med barn i alla åldrar, från 


småbarnsföräldern till tonårsföräldern. Kommunen behöver fortsätta sitt 


arbete med medborgardialogfrågor och medskapandeprocesser för att minska 


motsättningar i samhället.  


Ledamöter i utskottet är välkomna att på utskottet eller via mail komma med 


inspel till verksamhetsplan för år 2022. Planen går upp till beslut på 


samrådet för lokalt folkhälsoarbete den 28 oktober 2021 


Bilagor 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen,  


Utkast till Bilaga 1 Verksamhetsplan folkhälsa år 2022  


  


 


Paragrafen skickas till  
Samrådet för lokalt folkhälsoarbete i Falköpings kommun            


87525 A, 2021-09-10
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