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Sebastian Helin, kommunsekreterare 
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Underskrifter                               Digital justering 

 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 20-22 

Ordförande Karola Svensson 
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Justerarnas signaturer 
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§ 20 Dnr 2022/00044 

Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt 
folkhälsoarbete år 2022 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Bakgrund 

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. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande, 2022-10-19 

  

 

Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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Digital justering 
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§ 21 Dnr 2022/00042000 

Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes 
presidiums delegationsbeslut år 2022 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att nedanstående 

delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

I perioden april månad till och med september månad togs 2 

delegationsbeslut gällande stimulansmedel från samråd för lokalt 

folkhälsoarbetes medel. Det gällde 10 000 kr till gymnasiet för föreläsning 

om machokultur och 10 000 kr till ungdomsmottagningen för deras 

utåtriktade arbete i skolklasser.  

Bakgrund 

I perioden april månad till och med september månad togs 2 

delegationsbeslut gällande stimulansmedel från samråd för lokalt 

folkhälsoarbetes medel. Delegationsbeslutet fattades med stöd av samrådet 

för lokalt folkhälsoarbetes beslut den 27 februari år 2019 §2.   

Beviljande av medel till ungdomsmottagningen 2022/00144  

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes presidium beslutade att bevilja 10 000 

kr till ungdomsmottagningens utåtriktade arbete. Ungdomsmottagningen har 

mött och pratat med ungdomar om psykisk och sexuell hälsa i samband med 

nationaldag, skolavslutning, temakvällar på ungdomsmottagningen samt 

besök i årskurs 5 och på gymnasiet. De vill fortsatt också erbjuda 

fritidsledare utbildning i SRHR-frågor. Målet med arbetet är att ge barn och 

unga information och kunskap om sexuell och psykisk hälsa – både för att 

själva göra egna aktiva val kring sin psykiska och sexuella hälsa, men också 

för att de ska vara tryggare i att söka sig till ungdomsmottagningen vid 

behov.  

Beviljande av medel till föreläsning om machokultur 2022/00144  

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes presidium beslutade att bevilja 10 000 

kr till elevhälsan på Ållebergsgymnasiet till en föreläsning om machokultur 

med Atilla Yoldas. Målgruppen var alla elever i årskurs 2 på gymnasiet och 

målet var att eleverna skulle få ökad kunskap om normer, machokultur och 

psykisk hälsa. I skolans läroplan har skrivningarna om sexualitet, samtycke 

och relationer stärkts från och med höstterminen år 2022. Att jobba med 

machokultur och frågor kring psykisk hälsa bidrar till skolans förebyggande 

och främjande arbete.  
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes 

presidiums delegationsbeslut april – september år 2022 

  

 

Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 22 Dnr 2022/00485 

Verksamhetsplan Folkhälsa 2023 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att anta förslag till 

verksamhetsplan och budget för år 2023.        

Sammanfattning 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete föreslås godkänna verksamhetsplan för 

folkhälsa utifrån det folkhälsoavtal som finns mellan Östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Falköpings kommun. Planen styr inriktningen för 

vilka frågor samrådet för lokalt folkhälsoarbete samt kommunstyrelsens 

utskott för social hållbarhet driver samt inom vilka områden folkhälsomedel 

fördelas. Trygghet, föräldraskapsstöd, tidiga samordnade insatser och 

ANDT-s-frågor är några fokusområden. 

Bakgrund 

Falköpings folkhälsoarbete styrs av ett avtal mellan Östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Falköpings kommun. I avtalet förbinder 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 samt kommunstyrelsens 

utskott för social hållbarhet driver samt inom vilka områden folkhälsomedel 

fördelas. Folkhälsorådets verksamhetsplan är en del i arbetet att förverkliga 

Falköpings kommuns flerårsplan där ett socialt hållbart Falköping är ett av 

målen. Verksamhetsplanen kopplar därför inom sina fokusområden till några 

av de områden som utskottet prioriterat inom social hållbarhet. Det handlar 

framför allt om ”Barn, unga, familj och hälsa”, ”Trygghet” samt ”Demokrati, 

inflytande och social sammanhållning.” Inom dessa området föreslås bland 

annat arbete med psykisk hälsa, föräldraskapsstöd, områdesbaserat arbete 

och stöd till civilsamhället i inkluderingsfrågor. Förslaget är också att 

fortsätta stärka organiseringen inom trygghetsarbetet där våldsförebyggande 

arbete och ANDT-s frågor är viktiga aspekter.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen föreslår att anta förslag till verksamhetsplan och budget för år 

2023.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Inom ramen för det folkhälsoavtal som finns mellan Falköpings kommun 

och Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden går parterna in med totalt 984 000 

kr jämt fördelat mellan sig. Pengarna är till för att finansiera insatser i 

enlighet med verksamhetsplanen. 
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande beslut om verksamhetsplan Folkhälsa 2023 i 

samrådet för lokalt folkhälsoarbete, 2022-10-26 

 Verksamhetsplan Folkhälsa 2023 

 Bilaga 1 Folkhälsoplan Falköping 2023 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen i Falköpings kommun 

Östra hälso- och sjukvårdsnämndens diarium 

Rebecka Andersson, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Titti Walterum, Avdelning social hållbarhet, Koncernstab Regional 

Utveckling 

Jessica Carlgren, Folkhälsa och Social hållbarhet Skaraborg, Regionhälsan 
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§ 20 Dnr 2022/00044 


Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt 
folkhälsoarbete år 2022 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 


handlingarna. 


Bakgrund 


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. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande, 2022-10-19 


  


 


Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 21 Dnr 2022/00042000 


Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes 
presidiums delegationsbeslut år 2022 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att nedanstående 


delegationsbeslut läggs till handlingarna. 


Sammanfattning 


I perioden april månad till och med september månad togs 2 


delegationsbeslut gällande stimulansmedel från samråd för lokalt 


folkhälsoarbetes medel. Det gällde 10 000 kr till gymnasiet för föreläsning 


om machokultur och 10 000 kr till ungdomsmottagningen för deras 


utåtriktade arbete i skolklasser.  


Bakgrund 


I perioden april månad till och med september månad togs 2 


delegationsbeslut gällande stimulansmedel från samråd för lokalt 


folkhälsoarbetes medel. Delegationsbeslutet fattades med stöd av samrådet 


för lokalt folkhälsoarbetes beslut den 27 februari år 2019 §2.   


Beviljande av medel till ungdomsmottagningen 2022/00144  


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes presidium beslutade att bevilja 10 000 


kr till ungdomsmottagningens utåtriktade arbete. Ungdomsmottagningen har 


mött och pratat med ungdomar om psykisk och sexuell hälsa i samband med 


nationaldag, skolavslutning, temakvällar på ungdomsmottagningen samt 


besök i årskurs 5 och på gymnasiet. De vill fortsatt också erbjuda 


fritidsledare utbildning i SRHR-frågor. Målet med arbetet är att ge barn och 


unga information och kunskap om sexuell och psykisk hälsa – både för att 


själva göra egna aktiva val kring sin psykiska och sexuella hälsa, men också 


för att de ska vara tryggare i att söka sig till ungdomsmottagningen vid 


behov.  


Beviljande av medel till föreläsning om machokultur 2022/00144  


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes presidium beslutade att bevilja 10 000 


kr till elevhälsan på Ållebergsgymnasiet till en föreläsning om machokultur 


med Atilla Yoldas. Målgruppen var alla elever i årskurs 2 på gymnasiet och 


målet var att eleverna skulle få ökad kunskap om normer, machokultur och 


psykisk hälsa. I skolans läroplan har skrivningarna om sexualitet, samtycke 


och relationer stärkts från och med höstterminen år 2022. Att jobba med 


machokultur och frågor kring psykisk hälsa bidrar till skolans förebyggande 


och främjande arbete.  
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Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes 


presidiums delegationsbeslut april – september år 2022 


  


 


Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 22 Dnr 2022/00485 


Verksamhetsplan Folkhälsa 2023 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att anta förslag till 


verksamhetsplan och budget för år 2023.        


Sammanfattning 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbete föreslås godkänna verksamhetsplan för 


folkhälsa utifrån det folkhälsoavtal som finns mellan Östra hälso- och 


sjukvårdsnämnden och Falköpings kommun. Planen styr inriktningen för 


vilka frågor samrådet för lokalt folkhälsoarbete samt kommunstyrelsens 


utskott för social hållbarhet driver samt inom vilka områden folkhälsomedel 


fördelas. Trygghet, föräldraskapsstöd, tidiga samordnade insatser och 


ANDT-s-frågor är några fokusområden. 


Bakgrund 


Falköpings folkhälsoarbete styrs av ett avtal mellan Östra hälso- och 


sjukvårdsnämnden och Falköpings kommun. I avtalet förbinder 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 samt kommunstyrelsens 


utskott för social hållbarhet driver samt inom vilka områden folkhälsomedel 


fördelas. Folkhälsorådets verksamhetsplan är en del i arbetet att förverkliga 


Falköpings kommuns flerårsplan där ett socialt hållbart Falköping är ett av 


målen. Verksamhetsplanen kopplar därför inom sina fokusområden till några 


av de områden som utskottet prioriterat inom social hållbarhet. Det handlar 


framför allt om ”Barn, unga, familj och hälsa”, ”Trygghet” samt ”Demokrati, 


inflytande och social sammanhållning.” Inom dessa området föreslås bland 


annat arbete med psykisk hälsa, föräldraskapsstöd, områdesbaserat arbete 


och stöd till civilsamhället i inkluderingsfrågor. Förslaget är också att 


fortsätta stärka organiseringen inom trygghetsarbetet där våldsförebyggande 


arbete och ANDT-s frågor är viktiga aspekter.  


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningen föreslår att anta förslag till verksamhetsplan och budget för år 


2023.  


Finansiering och ekonomiska konsekvenser  


Inom ramen för det folkhälsoavtal som finns mellan Falköpings kommun 


och Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden går parterna in med totalt 984 000 


kr jämt fördelat mellan sig. Pengarna är till för att finansiera insatser i 


enlighet med verksamhetsplanen. 
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Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande beslut om verksamhetsplan Folkhälsa 2023 i 


samrådet för lokalt folkhälsoarbete, 2022-10-26 


 Verksamhetsplan Folkhälsa 2023 


 Bilaga 1 Folkhälsoplan Falköping 2023 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen i Falköpings kommun 


Östra hälso- och sjukvårdsnämndens diarium 


Rebecka Andersson, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 


Titti Walterum, Avdelning social hållbarhet, Koncernstab Regional 


Utveckling 


Jessica Carlgren, Folkhälsa och Social hållbarhet Skaraborg, Regionhälsan 
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