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§1

2019-02-27

Dnr 2019/00056 042

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse för år 2018
Samr ådet om lok alt folk hälsoar betes beslut

1 Samrådet om lokalt folkhälsoarbete godkänner verksamhetsberättelsen
om folkhälsoarbetet för år 2018.
Bak gr und
Folkhälsoarbete handlar om att med hälsofrämjande och förebyggande
insatser åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.
Folkhälsoarbetet styrs av ett avtal mellan Falköpings kommun och Västra
Götalandsregionen. Enligt avtalet ska kommunen ha ett råd vars syfte är att
initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella folkhälsoarbetet. För
verksamhetsår 2018 var barn och ungdomar 0-25 år samt personer 60 år och
äldre prioriterade målgrupper. Inriktningsområden som särskilt lyfts fram är
riktade insatser kopplat till psykisk hälsa och inkludering. De aktiviteter som
skett under år 2018 och som har finansieras av dåvarande folkhälsorådet,
eller där folkhälsoplaneraren har medverkat, följs upp och presenteras i
verksamhetsberättelsen. Folkhälsorådet har under året arbetat utifrån
målområdena "goda livsvillkor", "hälsofrämjande livsmiljöer och
levnadsvanor" samt "tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel".

Inom goda livsvillkor har folkhälsorådet exempelvis stöttat och/eller
medverkat i:

Justerarnas signaturer
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•

Kulturidé, ett projekt riktat mot socioekonomiskt utsatta grupper med
stöd till aktiviteter och idéer som främjar möten och inkludering.

•

Nätverket för inkludering som vänder sig till föreningar,
verksamheter och enskilda i syfte att skapa möten, kontakter och
samarbeten kring inkluderingsaktiviteter.

•

Nätverksträff kring suicidprevention och psykisk hälsa samt
planering för utbildningar inom området.

•

Kartläggning av främjande och förebyggande insatser kring barn,
unga och deras familjer i syfte att utveckla arbetet med psykisk hälsa
och föräldrastöd.

•

Familjelördag — ett arrangemang som genomförs fyra gånger per år
där familjer från olika bakgrunder får möjlighet att delta i gratis
kultur- och fritidsaktiviteter.

•

Psykiatriveckan - en vecka med föreläsningar på olika teman kopplat
till psykisk hälsa och psykisk ohälsa med syfte att öka kunskapen om
psykisk ohälsa och att tillsammans bryta tabun.

Protokollsutdraget bestyrks
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Inom området hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor har
folkhälsorådet bland annat stöttat och/eller medverkat i:
•

Ungdomsmottagningens projekt Uppsökande Verksamhet på
Ållebergsgymnasiet.

•

Fortsatt samarbetet med SISU Idrottsutbildarna Västergötland och
kultur och fritidförvaltningen, gällande Säker och trygg förening.

•

Kostenhetens arbete för att skapa stödjande miljöer kring kost. Med
kompetensutveckling för personal i måltidspedagogik för barn samt
mellanmål för äldre.

Inom området tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel har folkhälsorådet
bland annat stöttat och/eller medverkat i:
•

Dopningsarbete i samverkan med polis, SISU och
träningsanläggningar

•

Arbete kring spelmissbruk och nätanvändande

•

Camp blåljus — säkerhetsdagar för årskurs 8

•

Gett stimulansmedel till Nattvandrarna och Lussenatta

För valtningens bedömning
Förvaltningen föreslår samrådet om lokalt folkhälsoarbete att godkänna
verksamhetsberättelsen för år 2018.
Tjänsteutlåtandet, daterat den 4 februari 2019, har utarbetats av
folkhälsostrateg Johanna Jonsson.

Paragrafen sk ic k as till
Eleonor Hultmark, Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Inger Hannu, enhetschef Folkhälsa Skaraborg, Västra Götalandsregionen
Titti Walterum, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
Kommunstyrelsen, Falköpings kommun

Justerarnas signaturer
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Dnr 2019/00068 003

Samrådet om lokalt folkhälsoarbetes riktlinjer för
stimulansbidrag
Samr ådet om lok alt folk hälsoar betes beslut
1 Samrådet om lokalt folkhälsoarbete beslutar att godkänna riktlinjer för
stimulansbidrag som då ersätter "Regler för ansökan om stimulansmedel
hos folkhälsorådet" som antogs av dåvarande folkhälsorådet den 24
september 2013, § 24.

2 Samrådet om lokalt folkhälsoarbete delegerar åt folkhälsostrategen att
tillsammans med ordförande och vice ordförande i samrådet om lokalt
folkhälsoarbete besluta om ansökningar om stimulansbidrag upp till 40
000 kronor.
B ak g r u n d
Folkhälsoarbetet i Falköping styrs av ett folkhälsoavtal mellan Falköpings
kommun och östra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen. Parterna svarar gemensamt för finansiering av folkhälsoarbetet
enligt en gemensamt framtagen folkhälsoplan och budget. Totalt avsätts
15 kronor per invånare och år. Verksamheter och organisationer kan ansöka
om stimulansbidrag inom ramen för de målområden som tas fram i den
årliga folkhälsoplanen.

År 2013 beslutade det dåvarande folkhälsorådet - ett samverkansorgan
mellan Falköpings kommun och hälso- och sjukvårdsnämnd östra - om
regler för ansökan om stimulansmedel hos folkhälsorådet KS 2013/00361.
Frågan om uppdatering av riktlinjerna har aktualiserats i samband med att
nya organisationsformer upprättas för folkhälsofrågor i och med inrättandet
av ett socialt hållbarhetsutskott KS 2018/00366 samt ett samrådsmöte för
lokalt folkhälsoarbete KS 2019/00061.
Det övergripande syftet med bidraget är i enlighet med det nationella målet
för folkhälsa "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa i hela befolkningen samt att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom
en generation". Genom stimulansbidraget ges fler aktörer möjlighet att äga
och driva ett utvecklingsarbete som bidrar till en god och jämlik hälsa.
Stimulansbidraget ska stärka ett tvärsektoriellt och långsiktigt folkhälsoarbete genom systematiska och målinriktade insatser.
Ett förslag till nya riktlinjer för ett sådant bidrag är nu framtaget;
•

Justerarnas signaturer
"N

Utvecklingsarbetet ska ligga i linje med de prioriterade områdena i
folkhälsoplanen

Protokollsutdraget bestyrks
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•

Utvecklingsarbetet ska vara hälsofrämjande och förebyggande

•

Utvecklingsarbetet bör vara delfinansierat till minst hälften

•

Bidrag ges inte till sökandes ordinarie verksamhet

•

Utvecklingsarbetet ska vara befolkningsinriktat

•

Bidrag ges enbart till organisationer med anknytning till eller som
aktivt samarbetar med Falköpings kommun

•

Utvecklingsarbetet ska redovisas på särskild blankett efter genomfört
insats

•

Utvecklingsarbetet ska vara förankrat hos ledning/styrelse/nämnd

Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g
Förvaltningen föreslår samrådet om lokalt folkhälsoarbete att godkänna
riktlinjer för stimulansbidrag.
Tjänsteutlåtandet, daterat den 13 februari 2019, har utarbetats av
folkhälsostrateg Johanna Jonsson.

Paragrafen sk ic k as till
Maria Åhman, vikarierande folkhälsostrateg

Justerarnas signaturer
k()..

Protokollsutdraget bestyrks
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§3
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Dnr 2018/00212 804

Bidrag till föreningar för att främja mötesplatser och
fysisk aktivitet
Samr ådet om lok alt folk hälsoar betes beslut

1 Samrådet om lokalt folkhälsoarbete beslutar att tilldela kultur- och
fritidsnämnden 100 000 kronor år 2019 för att fördela bidrag till
föreningar utifrån framtagna riktlinjer.
2 Samrådet om lokalt folkhälsoarbete bjuder gemensamt med kultur- och
fritidsnämnden in föreningar att ansöka om bidrag genom en
presskonferens.
3 I årsskiftet 2019/2020 ska en gemensam uppföljning genomföras mellan
kultur- och fritidsnämnden och samrådet om lokalt folkhälsoarbete.
Bak gr und
Folkhälsorådet har som mål att främja en jämlik hälsoutveckling och att
människor ska ha en god hälsa såväl psykiskt, fysiskt som socialt. Idag vet vi
att förutsättningarna för ett gott liv och en god hälsa skiljer sig utifrån såväl
geografiska, sociala som ekonomiska faktorer.

På folkhälsorådets sammanträde i februari 2018 väckte ordförande Karola
Svensson frågan om stimulansbidrag till civilsamhället för att främja
landsbygdsutveckling och fysisk aktivitet och rörelse. Syftet med
stimulansbidraget var också att bidra till mötesplatser och
demokratiutveckling genom att ta vara på föreningars egna initiativ.
Ett förslag till riktlinjer för ett sådant bidrag är nu framtaget.
•

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 kr

•

Utvecklingsarbetet bör vara delfinansierad till minst hälften och egen
arbetsinsats räknas

•
Justerarnas signaturer
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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.

Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g
Presidiet föreslår samrådet om lokalt folkhälsoarbete att tilldela kultur- och
fritidsnämnden 100 000 kronor år 2019 att fördela till bidrag till föreningar
utifrån framtagna riktlinjer. Att bjuda in föreningar att ansöka om bidrag
genom en presskonferens samt att göra en uppföljning i årskriftet 2019/2020.
Tjänsteutlåtandet, daterat den 21 februari 2019, har utarbetats av
folkhälsostrateg Johanna Jonsson.

Paragrafen sk ic k as till
Maria Ahman, vikarierande folkhälsostrateg
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer
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Dnr 2019/00036 990

Ansökan om stimulansbidrag från kultur- och
fritidsnämnden till överenskommelseprocess år 2019
Samr ådet om lok alt folk hälsoar betes beslut
1 Samrådet om lokalt folkhälsoarbete beviljar kultur- och fritidsförvaltningens ansökan om stimulansbidrag om 200 000 kronor till
överenskommelseprocessen.

2 Bidraget betalas ut i två delar med 100 000 år 2019 och 100 000 år 2020.
Finansiering sker ur budgeten för lokalt folkhälsoarbete för år 2019 och
år 2020.
3 Kultur- och fritidsförvaltningen ska inkomma till samrådet med en
redovisning av hur bidraget har använts i början av år 2021.
Bak gr und
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 29 maj 2018, § 36, att ansöka hos
folkhälsorådet om medel för att genomföra en överenskommelseprocess.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansöker om 200 000 kronor till år 2019 samt
år 2020 för att genomföra en överenskommelseprocess. Överenskommelse är
en nationell modell för att bygga långsiktig samverkan med civilsamhället i
sin helhet. Den innefattar ett antal olika dialoger med olika innehåll för att
möta civilsamhällets utmaningar och dilemman i relation till kommunens
uppgift. Processen förväntas att undersöka och förmedla hur samverkan med
civilsamhället kan se ut på lång sikt och hur många olika delar kan skapa en
helhet. Pengarna ska i huvudsak gå till en processledare, men även till
marknadsföring, material, fika, mat, lokaler, digitala hjälpmedel samt resor.
Arbetet delfinansieras av kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, barnoch utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen.
Verksamheter i flertalet kommunala förvaltningar behöver:

6

Justerarnas signaturer

•

Ett modernt system som bygger på dagens behov - utforma utifrån
andra former än föreningstillhörighet också

•

Uppdatera nuvarande bidragssystem

•

Uppdatera årligt kulturstöd

•

Nya avtalsformer

•

Få fler att delta — nå fler

•

Samordnad volontärsverksamhet (tydlig politisk prioritet)

•

Forma om budget utifrån behov

Protokollsutdraget bestyrks
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Eventuellt ny (mer) budget

Ytterligare behov utifrån frågan om en utvecklad volontärverksamhet kan
vara att:
•

Knyta volontärer till kommunens egna arrangemang + föreningars
arrangemang och verksamheter.

•

Arrangemang: agera ambassadör för arrangemanget, marknadsföring,
rodda teknik, crew, publikvärdar, dokumentation, fika, städ.

•

Skötsel: vara delaktig i skötsel av äldre miljöer/hus, måla väggar i
utställningshallar

•

Tjänster: Hjälp med kassörsuppgifter, skriva texter, fotografera, baka
kakor

Kultur för äldre skulle kunna vara ett annat fält. Samverkan med fritiden
inom äldreomsorgen, tema musik, konst etcetera.
Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g
Insatsen ligger i linje med folkhälsoplanens mål om goda livsvillkor där
överenskommelsen finns med som en viktig insats för att stärka inflytande
och delaktighet. Bedömningen är att överenskommelsen ska beviljas
sammantaget 200 000 kronor att fördela till år 2019 och år 2020.
Tjänsteutlåtandet, daterat den 22 januari 2019, har utarbetats av
folkhälsostrateg Johanna Jonsson.

Paragrafen sk ic k as till
Maria Wallengren, kultur- och fritidsförvaltningen
Maria Åhman, vikarierande folkhälsostrateg

Justerarnas signaturer
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Dnr 2019/00037 990

Ansökan om stimulansbidrag från arbetsgruppen för
LUPP till LUPP -rapport
Samr ådet om lok alt folk hälsoar betes beslut

1 Samrådet om lokalt folkhälsoarbete beviljar arbetsgruppen för LUPP:s
ansökan om stimulansbidrag om 25 000 kronor för att ta fram en
LUPP -rapport.
2 Finansiering sker ur budgeten för lokalt folkhälsoarbete för år 2019.
3 Arbetsgruppen för LUPP ska inkomma till samrådet med en redovisning
av hur bidraget har använts senast i slutet av år 2019.
B ak g r u n d
Arbetsgruppen för LUPP -enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken)
bestående av representanter från bland annat skola, kultur- och fritid,
kommunledning och socialförvaltning ansöker om 51 000 kronor för att ta
fram en skriven rapport om resultatet utifrån LUPP -enkäten. LUPP -enkäten
syftar till att ge kommunen kunskap om ungas situation, erfarenheter och
synpunkter för att i förlängningen förbättra sina verksamheter utifrån ett
ungdomsperspektiv.

I rapporten kommer jämförelser mellan resultatet i LUPP- 2015 och LUPP
2018 att redovisas och analyseras. LUPP -enkäten består av 6 kategorier;
inflytande och demokrati, skola, arbete, hälsa och trygghet, fritid, samt
framtid. Inflytande och demokrati samt hälsa kommer att få en djupare
analys där de ungas psykiska hälsa är extra prioriterat.
Den djupare analysen som bland annat består i intervjuer kommer att
genomföras med hjälp av kommunutvecklare Per Larsson som en del av
Falköpings medborgardialogarbete. Pengarna ska användas till att betala
enkätfabriken för att sammanställa underlaget och skriva rapporten. Medel
för att ta fram populärversioner står "Unga -tar -ordet" för. Övriga
förvaltningar bidrar med arbetstid.
Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g
Insatsen ligger i linje med folkhälsoplanens mål om goda livsvillkor där
inkludering- och inflytandefrågor och specifikt ungdomsinflytandefrågor är
prioriterade områden. Pengarna kan med fördel riktas till den delen av
rapporten som handlar om analys av ungdomars psykiska hälsa då detta är ett
viktigt fokusområde i folkhälsoplanen. Bedömningen är att arbetsgruppen
för LUPP ska beviljas 25 000 kronor för framtagande av LUPP -rapport.

Justerarnas signaturer

6

Protokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 22 januari 2019, har utarbetats av
folkhälsostrateg Johanna Jonsson.

Paragrafen sk ic k as till
Maria Åhman, vikarierande folkhälsostrateg
Sarah Fagerström, ungdomsstrateg
Sarah Engh, verksamhetschef för öppen ungdomsverksamhet
Edin Hadzimesic, elevstödj are
Bengt Nilsson, säkerhetssamordnare
Sofia Wallin, elevkonsulent
Johanna Fällström, arbetsmarknadskonsulent
Yannick Ondzie, fältsekreterare
Nanna Ventzel, fältsekreterare
Susanne Rehn, rektor

Justerarnas signaturer
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Dnr 2019/00043 990

Ansökan om stimulansbidrag från Falbygdens museum
till föreställning om utanförskap, identitet och
tillhörighet
Samr ådet om lok alt folk hälsoar betes beslut

1 Samrådet om lokalt folkhälsoarbete beviljar Falbygdens museums
ansökan om stimulansbidrag om 14 500 kronor till en föreställning om
utanförskap, identitet och tillhörighet.
2 Finansiering sker ur budgeten för lokalt folkhälsoarbete för år 2019.
3 Falbygdens museum ska inkomma till samrådet med en redovisning av
hur bidraget har använts senast tre månader efter genomförd föreställning.
Bak gr und
Falbygdens museum ansöker om 14 500 kronor för att ta hit Folkteatern i
Göteborg som ska framföra scenkonstföreställningen "Och nu, vart far vi?".
Föreställningen behandlar teman som utanförskap, identitet och tillhörighet
och handlingen utspelar sig bland annat i Falköping. Pengarna ska gå till
finansiering av föreställningen samt annonsering inför föreställningen.
Museet delfinansierar insatsen genom arbetsinsats och viss marknadsföring.
Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g
Insatsen stämmer överens med folkhälsoplanens mål om goda livsvillkor där
inkluderings- och inflytandefrågor är en viktig del. Temat i föreställningen
kan bidra till att frågorna uppmärksammas och diskuteras. Bedömningen är
att Falbygdens museum ska beviljas 14 500 kronor.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 28 januari 2019, har utarbetats av
folkhälsostrateg Johanna Jonsson.

Paragrafen sk ic k as till
Maria Åhman, vikarierande folkhälsostrateg
Elinor Karlsson, Falbygdens museum

Justerarnas signaturer
,,, •
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Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2018/00214 804

Redovisning av Folkhälsorådets presidiums
delegationsbeslut år 2018
In fo r matio n
Under september -december år 2018 togs tre delegationsbeslut gällande
stimulansbidrag från folkhälsorådets medel.
Medel till Lussenatta 2018/00403
Delegationsbeslutet gällde 10 000 kr till arbetsgruppen för Lussenatta —
bestående av fältsekreterare och representanter från kyrkor och fritidsgårdar
- för att arrangera Lussenatta år 2018. Syftet med insatsen är att minska
konsumtionen av alkohol- och droger genom att kunna erbjuda ungdomar ett
drogfritt alternativ. Lussenatta genomförs i Odenhallen och består bland
annat av en innebandyturnering, tävlingar samt olika aktiviteter/lekar. Dagen
avslutas med ett disco.
Medel Freja dagcenter för hälsodag 2018/00498
Delegationsbeslutet gällde 5000 kr till Freja dagcenter för att arrangera en
hälsodag tillsammans med elever på årskurs två och tre Barn och Fritid på
Ållebergsgymnasiet. Under hälsodagen delas alla deltagare upp i grupper
och få testa olika aktiviteter som eleverna från barn- och fritid leder. Syftet
är att deltagarna ska ges möjlighet att testa aktiviteter med inriktning hälsa
och motion. På lång sikt är förhoppningen att deltagarna lever ett mer fysiskt
aktivt liv. Målgruppen är personer med daglig verksamhet enligt LSS i
Falköpings kommun. Pengarna används till instruktörer och utrustning för
skytteaktivitet och elhockey, men även till fika och lunch för elever och
instruktörer.
Medel till Ållebergsgymnasiet för föreläsning om sex- och samlevnad
2019/00011
Delegationsbeslutet gällde 10 000 kr för att genomföra en föreläsning med
RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) kring relationer, sex och
samlevnad. Föreläsningen handlar bland annat om kärlek, ömsesidiget och
anatomi utifrån ett lustperspektiv. Syftet med insatsen är att fördjupa
elevernas kunskaper om relationer, sex och samlevnad. Det är också att
minska kränkningar och diskriminering. Kuratorerna ser ett behov av
insatsen då det finns elever med olika förkunskaper och kulturer.
Målgruppen är ungdomar i åldern 16-19 år på Im4 —
Introduktionsprogrammet, Ållebergsgymnasiet. Pengarna ska användas till
föreläsningsarvode samt resekostnader för RFSU. På lång sikt är målet att
detta blir en återkommande aktivitet samt att det jobbas vidare med sex- och
samlevnad i ämnen som biologi och samhällskunskap. Elevhälsan kommer
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också att fortsätta med att fördjupa likabehandlingsarbete och våld i nära
relationer.
Tjänsteutlåtandet, daterat den 13 februari 2019, har utarbetats av
folkhälsostrateg Johanna Jonsson.

Paragrafen sk ic k as till
Yannick Ondzie, fältsekreterare
Nanna Ventzel, fältsekreterare
Ros -Marie Friberg, Freja Dagcenter
Lena Davet, Ållebergsgymnasiet
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Övriga frågor
Inger Hannu, enhetschef Folkhälsa Skaraborg, Västra Götalandsregionen,
för en dialog kring vad som är viktigt för att parterna ska få ut största nytta
av folkhälsoråden.
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