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Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (5) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-15 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset klockan 13:00–14:31 

Beslutande Karola Svensson (C), Ordförande 
Adam Johansson (M), 1:e vice 
ordförande 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S) 
Dan Hovskär (KD) 
Jonas Larsson (SD) 
 

Roger Lundberg (S), tjänstg. ers. 
Sture Olsson (M) 
Vanja Wallemyr (C) 
Marita Ljus (SD) 
Eva Dahlgren (C), tjänstg. ers. 
Göran Gynnemo (KD) 

Övriga närvarande 
 
 
 

Pia Alhäll, kommundirektör 
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation 
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 
Karoline Jernsparv, ungdomsstrateg 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Roger Almgren, t.f. Samhällsskydd mellersta Skaraborg, § 25 
Noor Akhlaqi, unga kommunutvecklare, § 26 
Jennifer Hjortmark, unga kommunutvecklare, § 26 
Maria Hjärtqvist (S), Västra Götalandsregionen 
 

Justerare Ingvor Bergman (S) 

Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer  

 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 25-27 

Ordförande Karola Svensson 

Justerare  Ingvor Bergman 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

Sammanträdesdatum 2022-09-15 

Justeringsdatum 2022-09-29 

Anslaget är uppsatt  2022-09-30–2022-10-21 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Sebastian Helin 
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Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (5) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-15 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 

§ 25 Dnr 2021/00532 
Återrapportering från nämnden för samhällsskydd mellersta 
Skaraborg av strategiska utvecklingsbidrag - Civilsamhället som 
förebyggande och insatsagerande resurs ..................................... 3 

§ 26 Dnr 2022/00389 
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) år 2021 ............... 4 

§ 27 Dnr 2022/00327 
Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024 ............... 5 
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Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (5) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-15 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 25 Dnr 2021/00532 

Återrapportering från nämnden för samhällsskydd 
mellersta Skaraborg av strategiska utvecklingsbidrag - 
Civilsamhället som förebyggande och insatsagerande 
resurs  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Information 

Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde den 18 maj 2022, § 81 

att godkänna inkomna återrapporteringar från nämnderna gällande 

strategiska utvecklingsmedel. På kommunstyrelsens utskott för social 

hållbarhets sammanträde den 16 september ges en fördjupad information om 

projektet ”Civilsamhället som förebyggande och insatsagerande resurs”.  

Syftet och målet med projektet var att stärka förmågan och öka 

riskmedvetenheten hos civilsamhället och genom detta förebygga och 

förhindra oönskade händelser. Genom att kunna hantera oönskade händelser 

kommer de negativa effekterna för medborgarna att minska. Med oönskade 

händelser menar vi alla händelser som påverkar medborgarna i negativ 

mening, ex. bränder, trafikolyckor, andra olycksfall, drunkningstillbud och 

suicidförsök. Samarbetet kommer att stärka samhällets samlade förmåga 

samt skapa viktiga och värdefulla relationer mellan Falköpings kommun och 

medborgarna. Det stärker också vårt gemensamma arbete för social 

hållbarhet och inkludering.  

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-15 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-09-15 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 26 Dnr 2022/00389 

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) år 2021 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.  

Information 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att genomföra ungdomsenkäten 

Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) var tredje år. Lupp-enkäten 

utformas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

och genomförs av regioner och kommuner i hela landet. Under hösten 2021 

genomfördes enkäten i Falköpings kommun och riktade sig till ungdomar i 

årskurs 8 och år 2 på gymnasiet, svarsfrekvensen var 83 %. I rapporten lyfts 

särskilt jämförelser i ungas livssituation kopplat till bostadsområden.  

I rapporten framgår att det finns stora skillnader i hälsa utifrån kön. Tjejer 

skattar sin hälsa som sämre än vad killar gör och rapporterar även besvär 

som nedstämdhet, stress och huvudvärk i högre utsträckning. Både tjejer och 

killar skattar sin hälsa som sämre jämfört med år 2018, men trots detta har 

skillnaderna mellan könen ökat. 

Tryggheten i Falköping varierar utifrån var unga bor och det finns också 

skillnader utifrån kön. Fler unga på landsbygden känner sig trygga i sitt 

bostadsområde än de som bor i staden. Unga på landsbygden är också 

generellt mer nöjda med sin fritid trots att de i högre utsträckning upplever 

hinder som har med avstånd och kollektivtrafik att göra. 

Det har skett en negativ utveckling vad gäller synen på inflytande, intresse 

för samhällsfrågor och politik. Det är också färre som anger att de vill vara 

med och påverka i kommunen i jämförelse med tidigare mätningar.  

Förtroendet för vuxna i allmänhet har minskat sedan 2018 och är lägre bland 

unga i staden. Mer än hälften av de svarande är osäkra på deras rättigheter 

enligt barnkonventionen.  

 Underlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-09 

 Rapport ”Lupp” 2021 – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken.  
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Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5 (5) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-15 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 27 Dnr 2022/00327 

Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till 
beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom den regionala 

handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra Götaland, 2023-2024. 

Sammanfattning 

År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

överenskommelsen “Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 

Överenskommelsen syftade bland annat till att stärka kommuner och 

regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att 

minska den psykiska ohälsan. Utifrån den överenskommelsen tog Västra 

Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden, 

VästKom, samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland 

och Göteborg (NSPHVG) år 2017 fram en gemensam handlingsplan för 

psykisk hälsa. Skaraborgs Kommunalförbund har nu ställt sig bakom ett 

förslag om förlängning av handlingsplanen som då totalt kommer att omfatta 

perioden 2018-2024. De rekommenderar sina medlemskommuner att göra 

detsamma. Kommunledningsförvaltningen är positiv till handlingsplanen för 

psykisk hälsa vilken i stor utsträckning ligger in linje med de insatser 

Falköpings kommun valt att satsa på.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-09 

 Protokollsutdrag Skaraborgs Kommunalförbund Förlängning av 

handlingsplan psykisk hälsa 

 Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2024 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


1 (5) 


Sammanträdesdatum 


2022-09-15 
 


 


  
 


 


 


Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset klockan 13:00–14:31 


Beslutande Karola Svensson (C), Ordförande 
Adam Johansson (M), 1:e vice 
ordförande 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S) 
Dan Hovskär (KD) 
Jonas Larsson (SD) 
 


Roger Lundberg (S), tjänstg. ers. 
Sture Olsson (M) 
Vanja Wallemyr (C) 
Marita Ljus (SD) 
Eva Dahlgren (C), tjänstg. ers. 
Göran Gynnemo (KD) 


Övriga närvarande 
 
 
 


Pia Alhäll, kommundirektör 
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation 
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 
Karoline Jernsparv, ungdomsstrateg 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Roger Almgren, t.f. Samhällsskydd mellersta Skaraborg, § 25 
Noor Akhlaqi, unga kommunutvecklare, § 26 
Jennifer Hjortmark, unga kommunutvecklare, § 26 
Maria Hjärtqvist (S), Västra Götalandsregionen 
 


Justerare Ingvor Bergman (S) 


Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer  


 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 25-27 


Ordförande Karola Svensson 


Justerare  Ingvor Bergman 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 


Sammanträdesdatum 2022-09-15 


Justeringsdatum 2022-09-29 


Anslaget är uppsatt  2022-09-30–2022-10-21 


Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 


Underskrift Digitalt genom anslag 


 Sebastian Helin 
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Justerarnas signaturer 
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Ärendelista 


§ 25 Dnr 2021/00532 
Återrapportering från nämnden för samhällsskydd mellersta 
Skaraborg av strategiska utvecklingsbidrag - Civilsamhället som 
förebyggande och insatsagerande resurs ..................................... 3 


§ 26 Dnr 2022/00389 
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) år 2021 ............... 4 


§ 27 Dnr 2022/00327 
Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024 ............... 5 


 







 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


3 (5) 


Sammanträdesdatum 


2022-09-15 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 25 Dnr 2021/00532 


Återrapportering från nämnden för samhällsskydd 
mellersta Skaraborg av strategiska utvecklingsbidrag - 
Civilsamhället som förebyggande och insatsagerande 
resurs  


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Information 


Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde den 18 maj 2022, § 81 


att godkänna inkomna återrapporteringar från nämnderna gällande 


strategiska utvecklingsmedel. På kommunstyrelsens utskott för social 


hållbarhets sammanträde den 16 september ges en fördjupad information om 


projektet ”Civilsamhället som förebyggande och insatsagerande resurs”.  


Syftet och målet med projektet var att stärka förmågan och öka 


riskmedvetenheten hos civilsamhället och genom detta förebygga och 


förhindra oönskade händelser. Genom att kunna hantera oönskade händelser 


kommer de negativa effekterna för medborgarna att minska. Med oönskade 


händelser menar vi alla händelser som påverkar medborgarna i negativ 


mening, ex. bränder, trafikolyckor, andra olycksfall, drunkningstillbud och 


suicidförsök. Samarbetet kommer att stärka samhällets samlade förmåga 


samt skapa viktiga och värdefulla relationer mellan Falköpings kommun och 


medborgarna. Det stärker också vårt gemensamma arbete för social 


hållbarhet och inkludering.  


Underlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-15 
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Sammanträdesdatum 
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Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 26 Dnr 2022/00389 


Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) år 2021 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna.  


Information 


Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att genomföra ungdomsenkäten 


Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) var tredje år. Lupp-enkäten 


utformas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 


och genomförs av regioner och kommuner i hela landet. Under hösten 2021 


genomfördes enkäten i Falköpings kommun och riktade sig till ungdomar i 


årskurs 8 och år 2 på gymnasiet, svarsfrekvensen var 83 %. I rapporten lyfts 


särskilt jämförelser i ungas livssituation kopplat till bostadsområden.  


I rapporten framgår att det finns stora skillnader i hälsa utifrån kön. Tjejer 


skattar sin hälsa som sämre än vad killar gör och rapporterar även besvär 


som nedstämdhet, stress och huvudvärk i högre utsträckning. Både tjejer och 


killar skattar sin hälsa som sämre jämfört med år 2018, men trots detta har 


skillnaderna mellan könen ökat. 


Tryggheten i Falköping varierar utifrån var unga bor och det finns också 


skillnader utifrån kön. Fler unga på landsbygden känner sig trygga i sitt 


bostadsområde än de som bor i staden. Unga på landsbygden är också 


generellt mer nöjda med sin fritid trots att de i högre utsträckning upplever 


hinder som har med avstånd och kollektivtrafik att göra. 


Det har skett en negativ utveckling vad gäller synen på inflytande, intresse 


för samhällsfrågor och politik. Det är också färre som anger att de vill vara 


med och påverka i kommunen i jämförelse med tidigare mätningar.  


Förtroendet för vuxna i allmänhet har minskat sedan 2018 och är lägre bland 


unga i staden. Mer än hälften av de svarande är osäkra på deras rättigheter 


enligt barnkonventionen.  


 Underlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-09 


 Rapport ”Lupp” 2021 – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken.  
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Digital justering 
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§ 27 Dnr 2022/00327 


Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till 
beslut 


1  Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom den regionala 


handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra Götaland, 2023-2024. 


Sammanfattning 


År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 


överenskommelsen “Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 


Överenskommelsen syftade bland annat till att stärka kommuner och 


regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att 


minska den psykiska ohälsan. Utifrån den överenskommelsen tog Västra 


Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden, 


VästKom, samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland 


och Göteborg (NSPHVG) år 2017 fram en gemensam handlingsplan för 


psykisk hälsa. Skaraborgs Kommunalförbund har nu ställt sig bakom ett 


förslag om förlängning av handlingsplanen som då totalt kommer att omfatta 


perioden 2018-2024. De rekommenderar sina medlemskommuner att göra 


detsamma. Kommunledningsförvaltningen är positiv till handlingsplanen för 


psykisk hälsa vilken i stor utsträckning ligger in linje med de insatser 


Falköpings kommun valt att satsa på.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-09-09 


 Protokollsutdrag Skaraborgs Kommunalförbund Förlängning av 


handlingsplan psykisk hälsa 


 Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2024 


 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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