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§ 28 Dnr 2021/00455 

Lägesuppdatering om projektet "Platssamverkan 
Ranten" 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

 Under hösten 2020 framkom Rantenområdet ett behov av en djupare analys 

kring trygghet och säkerhet i området. Parterna var överens om att det var 

nödvändigt att skapa en samlad och gemensam bild över läget. 

Trygghetsanalysen presenterades för kommunstyrelsen i mars 2021, varpå 

kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att i samverkan med 

Jernhusen, Polismyndigheten och berörda fastighetsägare, ta fram en 

handlingsplan med förslag på ansvar och aktiviteter för att stärka och 

utveckla Ranten och stationsområdet ur trygghets-, säkerhets- och 

attraktivitetshänseende. I handlingsplanen, som presenterades för 

kommunstyrelsen utskott för social hållbarhet i september 2021 ges förslag 

på att initiera ett projekt kallat Platssamverkan Ranten enligt en modell om 

lokal platssamverkan.   

Lokal Platssamverkan innebär att kommuner, fastighetsägare, butiksägare, 

föreningar, boende och andra aktörer går samman i en fristående, icke-

vinstdrivande, organisation. Tillsammans tar man ett gemensamt ansvar för 

att genomföra insatser som var och en inte kan åstadkomma själv i ett lokalt 

avgränsat område, till exempel ett torg, ett bostadskvarter, en handelsplats 

etc. Syftet är att skapa en säker, trygg och attraktiv miljö genom att ta ansvar 

för renhållning, säkerhet, planteringar, evenemang, design, belysning,   

Området ska genom Lokal Platssamverkan utvecklas till en plats där 

människor vill bo och vistas och där företag vill etablera sig och 

förhoppningen är att fastighetsvärdena och omsättningen för handel och 

restauranger ska öka. Det finns således både en tydlig samhällsnytta och en 

stor affärsnytta med arbetssättet. Ett treårigt projekt om Platssamverkan 

Ranten startades i och med beslut i kommunstyrelsens utskott för social 

hållbarhet i oktober 2021. På utskottets möte 27 oktober ges en 

lägesuppdatering i projektet.      

Underlag 

 Tjänstutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 

 Projektbeskrivning om "Platssamverkan Ranten" 
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§ 29 Dnr 2022/00486 

Delrapportering projekt "Dotorp - en socialt hållbar och 
attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva 
och att trivas på" 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Falköpings kommun har som mål att skapa förutsättningar för ett socialt 

hållbart och attraktivt samhälle. Att det finns aktiv verksamhet på Dotorp 

både arrangerad av civilsamhälle och kommun är en viktig förutsättning för 

att bidra till detta samhälle. Falköpings kommun delar uppfattningen om att 

området bör förbättras för att bättre svara upp till föreningarnas annonserade 

problem. Falköpings kommun ser behovet att stärka området och 

idrottsplatsen som ett led i att lyckas nå de övergripande målen. 

Projektet har tre huvudsakliga mål:  

 Den upplevda tryggheten och trivseln på Dotorp ska stärkas 

 Fler föreningsaktiva barn och unga som bor på Dotorp 

 Upprätta en struktur för samverkan och samarbete på Dotorp  

För att arbeta med detta beviljades projektmedel för ett tvåårigt arbete. På 

kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 27 oktober ges en 

lägesrapport från projektet. 

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 

 Projektansökan Kommunstrategiska medel "Dotorp – en socialt 

hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och 

att trivas på" 
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§ 30 Dnr 2021/00454 

Delrapportering gällande ansökan om stärkt samverkan 
mellan kommunen och Falköpings Hyresbostäder AB 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Den 10 oktober år 2021 beslutade Kommunstyrelsens utskott för social 

hållbarhet att bevilja 1,5 miljoner kronor ur sociala investeringsreserven för 

projektet stärkt samverkan mellan kommunen och Falköpings Hyresbostäder 

AB. Projektstart sattes till mars år 2022 och avslut i mars år 2024. Det var 

utskottet själva som lyft behovet av att samverka med det kommunala 

bostadsbolaget kring sociala hållbarhetsfrågor med inspiration från bland 

annat Gårdstensbolaget i Malmö. Projektet i Falköping syftar på 

övergripande nivå till att bidra till kommunens mål och Hyresbostäders 

ägardirektiv om ett socialt hållbart Falköping. I kommunens mål om social 

hållbarhet lyfts trygghet och tidiga hälsofrämjande insatser prioriterat. Målet 

med projektet är att stärka tryggheten och uppväxtvillkoren i områden där 

Hyresbostäder har ett stort fastighetsbestånd, främst i Dotorpsområdet. 

Arbetet utgår från fokusområden såsom trygg familj, trygg skola, trygga 

relationer och mötesplatser och trygga fysiska miljöer. Med ett extra fokus 

på utveckling av den delen som handlar om mötesplatser och relationer. 

Nu har projektledare Peter Lundin tillsammans med kollegor från sin 

avdelning tagit fram en områdesprofil för området. Områdesprofilen 

innehåller i dagsläget en nulägesanalys där information hämtats från 

intervjuer, enkäter och annan statistik. Resterande arbete med profilen 

kommer ske i dialog för ett gemensamt ägande av insatser. Det handlar om 

att ta en resursanalys, som beskriver insatser som redan pågår och gapanalys, 

som identifierar behov av insatser framåt. 

På området trygg familj visar nulägesanalysen att den stora merparten har en 

bra relation och upplever sig trygga i sin familj. Samtidigt vet vi att det finns 

ökande placeringar och orosanmälningar i stort i Falköping och det finns de i 

området som upplever sig otrygga i sin familj. Flera beskriver också en 

hederskontext som begränsar flickors och kvinnors liv och där föräldraskapet 

för ensamstående mammor blir tufft när pojkarna kommer upp i tonåren. I 

Falköping i stort är det så många som 9 % av ungdomarna som enligt 

drogvaneundersökningen CAN har upplevt våld i hemmet.  

På området trygg förskola/skola visar nulägesanalysen att kommunen i sin 

helhet har utmaningar med behörighet i flera årskurser och detta verkar 

 K
M

S,
 IM

B 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
57

19
53

05
3





 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6 (10) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-27 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

stämma för de skolor som har barn från Dotorpsområdet också. Flera barn 

går inte i förskolan och riskerar att hamna efter i språkutveckling. Samtidigt 

verkar många trivas bra i skolan och det verkar finnas ett förtroende för 

skolan. Många vittnar om utmaningar att studera hemma och att få stöd i sin 

läxläsning. Föräldrar upplever sig veta hur de kommer i kontakt med skolan 

men både skolpersonal och föräldrar upplever samtidigt att det kan finnas 

utmaningar kopplat till utvecklingssamtal och föräldramöten. Några upplever 

att skolan är segregerad och skulle gynnas av mer blandade grupper. 

På området trygga relationer och mötesplatser visar nulägesanalysen att det 

från fler håll finns en upplevelse av att det inte satsas lika mycket på 

Dotorpsområdet som i andra delar av staden.  

Många deltar i fritidsaktiviteter och är nöjda med det som anordnas – ett 

exempel som ges är sportimman. Samtidigt lyfter många ett behov av att i 

samverkan utveckla utbudet så att det finns för alla åldrar och gärna under 

flera årstider och på kvällstid. Många vill gärna vara med i föreningslivet, 

men nämner ekonomi som ett hinder för deltagande. Okunskap, hederskultur 

och svårighet att få barnpassning om syskonskaran är stor kan vara andra 

hinder. 

Det lyfts behov av mer inkludering in i samhället i stort och mer specifikt att 

stärka relationerna mellan boende, polis och socialtjänst. Många lyfter 

mångfalden i området som något positivt och det finns ett stort engagemang, 

en stor gemenskap, trygghet och positiva kamratnormer hos många. Det 

finns också historier om otrygghet, det handlar bland annat om att ha 

bevittnat narkotikaförsäljning och konflikter mellan grupper. Det finns en 

känsla av att bli negativt stämplade för något andra gör. Det är trots allt en 

ytterst liten andel av Falköpings ungdomar som dricker alkohol eller någon 

gång har provat narkotika.  

På området trygga fysiska miljöer visa nulägesanalysen att det finns en stor 

nöjdhet med fotbollsplaner, gårdar, grönområden och närhet till service. 

Särskilt positivt upplevs det om det finns föreningar på plats som håller i 

verksamhet. Det finns bra lekplatser men fler önskas. Några lyfter behov av 

förbättrad belysning på vissa platser. Renhållningen får beröm av många 

men upplevs som utmanande då det förekommer skadegörelse och 

nedskräpning. Flera vittnar om en utmanande trafiksituation. Många är nöjda 

med lägenheter och service men oroade över vad man upplever är höga 

hyror.  

Utöver områdesprofilen har Peter Lundin under de sina första månader i 

projektet jobbat med vräkningsförebyggande arbete, tagga lov och 

uppsökande verksamhet som handlar om allt från att skapa trygghet, bygga 

relationer med boende till att knacka dörr och prata om nedskräpning i 

området. Tillsammans med bostadsbolaget har ett arbete inletts med ”trygga 

trappan” som är ett samarbete mellan Hyresbostäder och Polisen som går ut 
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på att polisen ska vara mer närvarande i trappuppgångar i syfte att öka 

tryggheten för boende.  

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 

             

 K
M

S,
 IM

B 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
57

19
53

05
3





 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8 (10) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-27 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 31 Dnr 2022/00328 

Information om förlängning av inriktningsdokument 
ungdomsmottagningar 2023-2024 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Sedan 2018 finns ett inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar 

som omfattar Västra Götalandsregionen samt länets 49 kommuner, 

dokumentet ligger som grund för lokala avtal och överenskommelser som 

omfattar ungdomsmottagningarna. Inriktningsdokumentet anger att 

ungdomsmottagningens värdegrund vägleds av FN:s förklaring om de 

mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen. Alla ungdomar är välkomna 

till ungdomsmottagningen och ska känna sig sedda, trygga och tillitsfulla i 

mötet, deras frågor och problem ska tas på allvar.  

Ett normmedvetet förhållningssätt ska prägla verksamheten för att alla unga 

ska känna sig inkluderade. Verksamheten ska även präglas av ett 

hälsofrämjande arbete och förhållningssätt. Några mål med verksamheten är 

att alla ungdomar ska kunna få hjälp och bli stärkta i övergången mellan 

ungdom och vuxenliv och att förbättra och stärka ungas fysiska, psykiska, 

sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Inriktningen är att 

ungdomsmottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet. Det innebär att det 

ska vara lätt för alla ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags 

frågor; ungdomsmottagningen ska vara lättillgänglig och anpassad efter 

ungdomars behov.  

Tillgängligheten ger stora möjligheter till tidiga insatser. 

Ungdomsmottagningarnas målgrupp är ungdomar och unga vuxna, med de 

likheter och olikheter som var och en i denna heterogena grupp uppvisar. 

Ungdomsmottagningen är till för alla unga till och med 24 år. Verksamheten 

ska innefatta såväl utåtriktat arbete i klasser som rådgivning och samtalsstöd 

kopplat till psykisk, fysisk och sexuell hälsa. Det ska finnas såväl medicinsk 

som psykosocial kompetens jämt fördelade. Huvudmannaskapet för en 

ungdomsmottagning kan se olika ut – det kan vara kommun eller region var 

och en för sig eller ihop som är huvudman. De lokala avtalen ska innehålla 

uppgifter om verksamhetens innehåll, driftsansvar, ledning av verksamheten 

och former för strukturell samverkan och finansiering. 

Befintligt dokument gäller 2018-2022, arbete med utvärdering och 

revidering är påbörjat. Ett färdigt samverkansavtal kommer dock inte hinna 

antas innan nuvarande inriktningsdokument går ut. För att undvika glapp och 
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för att ge förutsättningar för att lokala avtal och överenskommelser ska 

kunna förlängas behöver nuvarande inriktningsdokument förlängas. 

Vårdsamverkan Västra Götaland ställde sig bakom förslaget om förlängning 

den 4 april och SRO (politiskt samrådsorgan mellan Västra 

Götalandsregionen och VästKom) gjorde detsamma den 28 april. Skaraborgs 

kommunalförbund ställde sig bakom förslaget i juni år 2022 och 

socialnämnden i Falköpings kommun ställde sig bakom förslaget i augusti år 

2022. 

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-20 

 Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 

2018-2022 

 Skaraborgs kommunalförbund § 29/2022 
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§ 32 Dnr 2021/00306 

Rapport gällande pilotstudie av SDG Synergies från 
Nationella samordnaren för Agenda 2030 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Under år 2021 och 2022 medverkade Falköpings kommun i pilotprojektet 

SDG Synergies. Projektet drevs av Stockholm Environment Institute samt 

den nationella samordnaren för Agenda 2030. Projektet syftade till att 

synliggöra och prioritera målsynergier och målkonflikter kopplade till 

Agenda 2030 genom systematiskt synsätt.  

Falköpings kommun har med projektet genomfört en systematisk analys av 

målkonflikter och målsynergier kopplade till den av kommunfullmäktige 

beslutade flerårsplanen samt klimatstrategin.  

Utöver denna har Falköpings kommun också genomfört en analys som 

enbart fokuserade på flerårsplanen fyra mål för att synliggöra målens 

interaktioner med varandra.  

I början av år 2022 genomförde kommunstyrelsen, förvaltningschefer samt 

avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen analysen där samma 

fråga ställdes i alla grupper. ”Om vi når framgång med mål X, hur påverkar 

det möjligheterna till framgång med mål Y?” Deltagarna ställde samma fråga 

med alla mål för att på så sätt resonera vilka mål som kan motarbetare 

varandra, vilka som främjar varandra och vilka som kanske inte påverkar 

alls.  

Resultatet av denna analys visar på ett övertygande främjande mellan 

kommunens fyra mål.  

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-25 

 SDG Synergies rapport för Falköpings kommun 
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§ 28 Dnr 2021/00455 


Lägesuppdatering om projektet "Platssamverkan 
Ranten" 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


 Under hösten 2020 framkom Rantenområdet ett behov av en djupare analys 


kring trygghet och säkerhet i området. Parterna var överens om att det var 


nödvändigt att skapa en samlad och gemensam bild över läget. 


Trygghetsanalysen presenterades för kommunstyrelsen i mars 2021, varpå 


kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att i samverkan med 


Jernhusen, Polismyndigheten och berörda fastighetsägare, ta fram en 


handlingsplan med förslag på ansvar och aktiviteter för att stärka och 


utveckla Ranten och stationsområdet ur trygghets-, säkerhets- och 


attraktivitetshänseende. I handlingsplanen, som presenterades för 


kommunstyrelsen utskott för social hållbarhet i september 2021 ges förslag 


på att initiera ett projekt kallat Platssamverkan Ranten enligt en modell om 


lokal platssamverkan.   


Lokal Platssamverkan innebär att kommuner, fastighetsägare, butiksägare, 


föreningar, boende och andra aktörer går samman i en fristående, icke-


vinstdrivande, organisation. Tillsammans tar man ett gemensamt ansvar för 


att genomföra insatser som var och en inte kan åstadkomma själv i ett lokalt 


avgränsat område, till exempel ett torg, ett bostadskvarter, en handelsplats 


etc. Syftet är att skapa en säker, trygg och attraktiv miljö genom att ta ansvar 


för renhållning, säkerhet, planteringar, evenemang, design, belysning,   


Området ska genom Lokal Platssamverkan utvecklas till en plats där 


människor vill bo och vistas och där företag vill etablera sig och 


förhoppningen är att fastighetsvärdena och omsättningen för handel och 


restauranger ska öka. Det finns således både en tydlig samhällsnytta och en 


stor affärsnytta med arbetssättet. Ett treårigt projekt om Platssamverkan 


Ranten startades i och med beslut i kommunstyrelsens utskott för social 


hållbarhet i oktober 2021. På utskottets möte 27 oktober ges en 


lägesuppdatering i projektet.      


Underlag 


 Tjänstutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 


 Projektbeskrivning om "Platssamverkan Ranten" 
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§ 29 Dnr 2022/00486 


Delrapportering projekt "Dotorp - en socialt hållbar och 
attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva 
och att trivas på" 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Falköpings kommun har som mål att skapa förutsättningar för ett socialt 


hållbart och attraktivt samhälle. Att det finns aktiv verksamhet på Dotorp 


både arrangerad av civilsamhälle och kommun är en viktig förutsättning för 


att bidra till detta samhälle. Falköpings kommun delar uppfattningen om att 


området bör förbättras för att bättre svara upp till föreningarnas annonserade 


problem. Falköpings kommun ser behovet att stärka området och 


idrottsplatsen som ett led i att lyckas nå de övergripande målen. 


Projektet har tre huvudsakliga mål:  


 Den upplevda tryggheten och trivseln på Dotorp ska stärkas 


 Fler föreningsaktiva barn och unga som bor på Dotorp 


 Upprätta en struktur för samverkan och samarbete på Dotorp  


För att arbeta med detta beviljades projektmedel för ett tvåårigt arbete. På 


kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 27 oktober ges en 


lägesrapport från projektet. 


Underlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 


 Projektansökan Kommunstrategiska medel "Dotorp – en socialt 


hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och 


att trivas på" 
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§ 30 Dnr 2021/00454 


Delrapportering gällande ansökan om stärkt samverkan 
mellan kommunen och Falköpings Hyresbostäder AB 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Den 10 oktober år 2021 beslutade Kommunstyrelsens utskott för social 


hållbarhet att bevilja 1,5 miljoner kronor ur sociala investeringsreserven för 


projektet stärkt samverkan mellan kommunen och Falköpings Hyresbostäder 


AB. Projektstart sattes till mars år 2022 och avslut i mars år 2024. Det var 


utskottet själva som lyft behovet av att samverka med det kommunala 


bostadsbolaget kring sociala hållbarhetsfrågor med inspiration från bland 


annat Gårdstensbolaget i Malmö. Projektet i Falköping syftar på 


övergripande nivå till att bidra till kommunens mål och Hyresbostäders 


ägardirektiv om ett socialt hållbart Falköping. I kommunens mål om social 


hållbarhet lyfts trygghet och tidiga hälsofrämjande insatser prioriterat. Målet 


med projektet är att stärka tryggheten och uppväxtvillkoren i områden där 


Hyresbostäder har ett stort fastighetsbestånd, främst i Dotorpsområdet. 


Arbetet utgår från fokusområden såsom trygg familj, trygg skola, trygga 


relationer och mötesplatser och trygga fysiska miljöer. Med ett extra fokus 


på utveckling av den delen som handlar om mötesplatser och relationer. 


Nu har projektledare Peter Lundin tillsammans med kollegor från sin 


avdelning tagit fram en områdesprofil för området. Områdesprofilen 


innehåller i dagsläget en nulägesanalys där information hämtats från 


intervjuer, enkäter och annan statistik. Resterande arbete med profilen 


kommer ske i dialog för ett gemensamt ägande av insatser. Det handlar om 


att ta en resursanalys, som beskriver insatser som redan pågår och gapanalys, 


som identifierar behov av insatser framåt. 


På området trygg familj visar nulägesanalysen att den stora merparten har en 


bra relation och upplever sig trygga i sin familj. Samtidigt vet vi att det finns 


ökande placeringar och orosanmälningar i stort i Falköping och det finns de i 


området som upplever sig otrygga i sin familj. Flera beskriver också en 


hederskontext som begränsar flickors och kvinnors liv och där föräldraskapet 


för ensamstående mammor blir tufft när pojkarna kommer upp i tonåren. I 


Falköping i stort är det så många som 9 % av ungdomarna som enligt 


drogvaneundersökningen CAN har upplevt våld i hemmet.  


På området trygg förskola/skola visar nulägesanalysen att kommunen i sin 


helhet har utmaningar med behörighet i flera årskurser och detta verkar 
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stämma för de skolor som har barn från Dotorpsområdet också. Flera barn 


går inte i förskolan och riskerar att hamna efter i språkutveckling. Samtidigt 


verkar många trivas bra i skolan och det verkar finnas ett förtroende för 


skolan. Många vittnar om utmaningar att studera hemma och att få stöd i sin 


läxläsning. Föräldrar upplever sig veta hur de kommer i kontakt med skolan 


men både skolpersonal och föräldrar upplever samtidigt att det kan finnas 


utmaningar kopplat till utvecklingssamtal och föräldramöten. Några upplever 


att skolan är segregerad och skulle gynnas av mer blandade grupper. 


På området trygga relationer och mötesplatser visar nulägesanalysen att det 


från fler håll finns en upplevelse av att det inte satsas lika mycket på 


Dotorpsområdet som i andra delar av staden.  


Många deltar i fritidsaktiviteter och är nöjda med det som anordnas – ett 


exempel som ges är sportimman. Samtidigt lyfter många ett behov av att i 


samverkan utveckla utbudet så att det finns för alla åldrar och gärna under 


flera årstider och på kvällstid. Många vill gärna vara med i föreningslivet, 


men nämner ekonomi som ett hinder för deltagande. Okunskap, hederskultur 


och svårighet att få barnpassning om syskonskaran är stor kan vara andra 


hinder. 


Det lyfts behov av mer inkludering in i samhället i stort och mer specifikt att 


stärka relationerna mellan boende, polis och socialtjänst. Många lyfter 


mångfalden i området som något positivt och det finns ett stort engagemang, 


en stor gemenskap, trygghet och positiva kamratnormer hos många. Det 


finns också historier om otrygghet, det handlar bland annat om att ha 


bevittnat narkotikaförsäljning och konflikter mellan grupper. Det finns en 


känsla av att bli negativt stämplade för något andra gör. Det är trots allt en 


ytterst liten andel av Falköpings ungdomar som dricker alkohol eller någon 


gång har provat narkotika.  


På området trygga fysiska miljöer visa nulägesanalysen att det finns en stor 


nöjdhet med fotbollsplaner, gårdar, grönområden och närhet till service. 


Särskilt positivt upplevs det om det finns föreningar på plats som håller i 


verksamhet. Det finns bra lekplatser men fler önskas. Några lyfter behov av 


förbättrad belysning på vissa platser. Renhållningen får beröm av många 


men upplevs som utmanande då det förekommer skadegörelse och 


nedskräpning. Flera vittnar om en utmanande trafiksituation. Många är nöjda 


med lägenheter och service men oroade över vad man upplever är höga 


hyror.  


Utöver områdesprofilen har Peter Lundin under de sina första månader i 


projektet jobbat med vräkningsförebyggande arbete, tagga lov och 


uppsökande verksamhet som handlar om allt från att skapa trygghet, bygga 


relationer med boende till att knacka dörr och prata om nedskräpning i 


området. Tillsammans med bostadsbolaget har ett arbete inletts med ”trygga 


trappan” som är ett samarbete mellan Hyresbostäder och Polisen som går ut 
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på att polisen ska vara mer närvarande i trappuppgångar i syfte att öka 


tryggheten för boende.  


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-21 
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§ 31 Dnr 2022/00328 


Information om förlängning av inriktningsdokument 
ungdomsmottagningar 2023-2024 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Sedan 2018 finns ett inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar 


som omfattar Västra Götalandsregionen samt länets 49 kommuner, 


dokumentet ligger som grund för lokala avtal och överenskommelser som 


omfattar ungdomsmottagningarna. Inriktningsdokumentet anger att 


ungdomsmottagningens värdegrund vägleds av FN:s förklaring om de 


mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen. Alla ungdomar är välkomna 


till ungdomsmottagningen och ska känna sig sedda, trygga och tillitsfulla i 


mötet, deras frågor och problem ska tas på allvar.  


Ett normmedvetet förhållningssätt ska prägla verksamheten för att alla unga 


ska känna sig inkluderade. Verksamheten ska även präglas av ett 


hälsofrämjande arbete och förhållningssätt. Några mål med verksamheten är 


att alla ungdomar ska kunna få hjälp och bli stärkta i övergången mellan 


ungdom och vuxenliv och att förbättra och stärka ungas fysiska, psykiska, 


sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Inriktningen är att 


ungdomsmottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet. Det innebär att det 


ska vara lätt för alla ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags 


frågor; ungdomsmottagningen ska vara lättillgänglig och anpassad efter 


ungdomars behov.  


Tillgängligheten ger stora möjligheter till tidiga insatser. 


Ungdomsmottagningarnas målgrupp är ungdomar och unga vuxna, med de 


likheter och olikheter som var och en i denna heterogena grupp uppvisar. 


Ungdomsmottagningen är till för alla unga till och med 24 år. Verksamheten 


ska innefatta såväl utåtriktat arbete i klasser som rådgivning och samtalsstöd 


kopplat till psykisk, fysisk och sexuell hälsa. Det ska finnas såväl medicinsk 


som psykosocial kompetens jämt fördelade. Huvudmannaskapet för en 


ungdomsmottagning kan se olika ut – det kan vara kommun eller region var 


och en för sig eller ihop som är huvudman. De lokala avtalen ska innehålla 


uppgifter om verksamhetens innehåll, driftsansvar, ledning av verksamheten 


och former för strukturell samverkan och finansiering. 


Befintligt dokument gäller 2018-2022, arbete med utvärdering och 


revidering är påbörjat. Ett färdigt samverkansavtal kommer dock inte hinna 


antas innan nuvarande inriktningsdokument går ut. För att undvika glapp och 
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för att ge förutsättningar för att lokala avtal och överenskommelser ska 


kunna förlängas behöver nuvarande inriktningsdokument förlängas. 


Vårdsamverkan Västra Götaland ställde sig bakom förslaget om förlängning 


den 4 april och SRO (politiskt samrådsorgan mellan Västra 


Götalandsregionen och VästKom) gjorde detsamma den 28 april. Skaraborgs 


kommunalförbund ställde sig bakom förslaget i juni år 2022 och 


socialnämnden i Falköpings kommun ställde sig bakom förslaget i augusti år 


2022. 


Underlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-20 


 Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 


2018-2022 


 Skaraborgs kommunalförbund § 29/2022 
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§ 32 Dnr 2021/00306 


Rapport gällande pilotstudie av SDG Synergies från 
Nationella samordnaren för Agenda 2030 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Under år 2021 och 2022 medverkade Falköpings kommun i pilotprojektet 


SDG Synergies. Projektet drevs av Stockholm Environment Institute samt 


den nationella samordnaren för Agenda 2030. Projektet syftade till att 


synliggöra och prioritera målsynergier och målkonflikter kopplade till 


Agenda 2030 genom systematiskt synsätt.  


Falköpings kommun har med projektet genomfört en systematisk analys av 


målkonflikter och målsynergier kopplade till den av kommunfullmäktige 


beslutade flerårsplanen samt klimatstrategin.  


Utöver denna har Falköpings kommun också genomfört en analys som 


enbart fokuserade på flerårsplanen fyra mål för att synliggöra målens 


interaktioner med varandra.  


I början av år 2022 genomförde kommunstyrelsen, förvaltningschefer samt 


avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen analysen där samma 


fråga ställdes i alla grupper. ”Om vi når framgång med mål X, hur påverkar 


det möjligheterna till framgång med mål Y?” Deltagarna ställde samma fråga 


med alla mål för att på så sätt resonera vilka mål som kan motarbetare 


varandra, vilka som främjar varandra och vilka som kanske inte påverkar 


alls.  


Resultatet av denna analys visar på ett övertygande främjande mellan 


kommunens fyra mål.  


Underlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-25 


 SDG Synergies rapport för Falköpings kommun 
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