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§ 9 Dnr 2019/00111 812

Folkhälsopriset för år 2018

Samrådet om lokalt  fo lkhälsoarbetes beslut

1 Samrådet om lokalt folkhälsoarbete tilldelar Rune Källman och
Eva Källman 2018 års folkhälsopris om 10 000 kronor.

Sammanfat tn ing

Falköpings kommun delar varje år ut folkhälsopriset om 10 000 kronor.
Detta för att uppmärksamma och belöna personer eller aktörer som genom
hälsofrämjande arbete påverkar kommunens medborgare att förbättra sin
hälsa. Samrådet om lokalt folkhälsoarbete utser vem eller vilka som får årets
folkhälsopris. Pristagaren kommer sedan att uppmärksammas för sin
hälsofrämjande insats vid kommunens nationaldagsfirande den 6 juni 2019.

För år 2018 är sammanlagt 3 organisationer/verksamheter/personer
nominerade.

• Lena Thilander

• Hassan Shala

• Rune Källman och Eva Källman

Bakgrund

Folkhälsopriset delas ut för nyskapande arbete som främjar hälsan, goda
livsvillkor, hälsofrämjande livsmiljöer och/eller levnadsvanor. Den avser
även säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande aktiviteter och strategier.
Vidare avses också aktiviteter vilka ökar individens möjlighet att kontrollera
sin hälsa eller systematiskt hälsofrämjande arbete på exempelvis
arbetsplatser eller föreningar.

Folkhälsopriset ska uppmärksamma en insats som uppfyller någon eller
några av följande kriterier, samverkan mellan olika aktörer, aktiviteten eller
att arbetet har ett tydligt mål, syfte och hållbarhet, uppföljning som ska visa
på hälsofrämjande resultat samt att arbetet eller aktiviteten kan spridas och
kopieras av andra såväl aktörer som verksamheter i kommunen.

För år 2018 är sammanlagt 3 organisationer/verksamheter/personer
nominerade. Nedan följer de nominerade samt motivering. Motiveringen är
formulerad av de som nominerat.

Lena Thilander  med följande motiver ing
"Lena har arbetat så många år med Sjukhuset i Falköpings personal. Hon har
haft gympapass, individuell träning och badgympa. Lena är också aktiv i
Personalkretsen Frigg och har ordnat vandringar och resor till alla möjliga

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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ställen. Hon är en go och uppmuntrande ledare och ser varje individ. Hon är
värd sin vikt i guld och tyvärr slutar hon med sitt uppdrag. Vi alla deltagare
(och vi har varit många under årens lopp) kommer att sakna både henne och
all go träning. Tyvärr syns inte allt som händer inom landstinget men hon
måste ha varit en värdefull resurs för att en stor arbetsplats ska hålla igång
och må bra."

Hassan Shala med följande motiver ing
"Jag föreslår att Fritidsbanken har bevisat återigen att dem är värda att bli
nominerade och vinna detta igen! Mycket drivande och engagerade inom
denna verksamhet, utmärkt arbete! Samt att fritidsbanken i Falköping är en
stor förebild för Falköping kommun! Heja, heja Fritidsbanken"

Rune Källman och Eva Källman med följande mot iver ing
"Rune Källman startade i maj 2008 promenad/stavgång för pensionärer och
daglediga vid I.K. Wilskes Bergstuga i Gökhem på västra sidan av
Mösseberg. I elva år har dessa träffar pågått varje tisdag kl 10.00 hela året
om (endast uppehåll om jul- och nyårshelg infaller på tisdag). Varje tisdag
åker Rune och Eva Källman till Bergstugan vid 9 -tiden och laddar kaffe-
bryggare, dukar fram bröd och pålägg till det gemensamma fikat efter
promenad/stavgång. Som en extra guldkant bjuder de varje år på hembakade
semlor den vecka fettisdagen infaller och goda kakvåfflor vid våffeltiden.
Vintertid har Rune vid behov, med fyrhjuling plogat snö från parkeringen
fram till stugan och ett av motionsspåren innan vi deltagare kommer. Vi är
ett 40-tal oerhört tacksamma deltagare som uppskattar dessa träffar, som
både främjar regelbunden motion och social samvaro. Rune och Evas
hälsofrämjande engagemang är väl värt att uppmärksammas. Rune och Eva
har under många år lagt ner ett stort engagemang för I.K. Wilskes förening.
De har också varit drivande för att hålla igång föreningens tipspromenader
för allmänheten på söndagar vid Bergstugan. En aktivitet som är mycket
uppskattad och lockar många deltagare att komma ut i naturen."

Förvaltn ingens bedömning

Folkhälsopriset för år 2018 delas ut till den nominerade som samrådet om
lokalt folkhälsoarbete beslutar.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 9 maj 2019, har utarbetats av folkhälsostrateg
Maria Åhman.

Paragrafen sk ickas t i l l
Vinnaren av årets folkhälsopris 2018
Ekonomiavdelningen
Maria Åhman, folkhälsostrateg

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 10 Dnr 2019/00222 804

Ansökan från socialpsykiatrin om stimulansbidrag till
psykiatriveckan år 2019

Samrådet om lokalt  folkhälsoarbetes beslut

1 Samrådet om lokalt folkhälsoarbete beslutar att bevilja socialpsykiatrin
100 000 kronor till två föreläsningar under psykiatriveckan 2019.

2 Projektet redovisas skriftligt senast den 30 januari 2020.

Bakgrund

Socialpsykiatrin ansöker om 100 000 kronor till psykiatriveckan som
genomförs vecka 43. Totalt anordnas åtta stycken föreläsningar under
veckan. Föreläsningar är kostnadsfria och öppna för alla som är intresserade.
Man når både ungdomar, föreningar, professionella, brukare och anhöriga
genom att anordna föreläsningar på Stadsteatern, Falköpings sjukhus samt på
Ållebergsgymnasiet.

2018 hade Psykiatriveckan 2 800 besökare. Veckan har även anordnats 2017,
är väletablerad och bidrar i hög grad till folkbildning av Falköpings
kommuninvånare och till ett främjande arbete med att prata om psykisk
ohälsa i en tid då många lever med detta.

Föreläsningar som det söks finansiering för:

Ångestpodden
Varför är det så lätt att säga att man ligger hemma med förkylning och så
svårt att säga att man har ångest? Varför säger man att man går till
tandläkaren i stället för till psykologen? Personerna bakom den populära
Ångestpodden föreläser om ångest, social press, hur det är att ha eller vara
anhörig till någon med psykisk ohälsa och mycket mer.

J onathan Hedstr öm
Han var firad NHL-stjärna med hög lön — men han var inte lycklig. I många
år kämpade Jonathan Hedström med ätstörningar.

Finansier ing

Veckan delfinansieras av samverkansparterna; Skaraborgs sjukhus,
Ållebergsgymnasiet och anhörigsamordnare Falköpings kommun.

Förvaltn ingens bedömning

Aktiviteten bidrar till att sprida kunskap till allmänheten, till personer med
egen erfarenhet av psykisk ohälsa samt till professionella som arbetar med
psykisk (o)hälsa. Veckan bidrar till att bryta det stigma som finns kring

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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psykisk ohälsa. Vilket ligger i linje med Falköpings kommuns folkhälsomål
att skapa goda livsvillkor.

Bedömningen är att samrådet om lokalt folkhälsoarbete ska bevilja 100 000
kronor till föreläsningarna i samband med psykiatriveckan.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 9 maj 2019, har utarbetats av folkhälsostrateg
Maria Åhman.

Paragrafen skickas t i l l
Camilla Dahl, socialpsykiatrin
Ekonomiavdelningen
Maria Åhman, folkhälsostrateg

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 11 Dnr 2019/00148 808

Certifiering av Säker och Trygg förening för Falköpings
AIK Handboll

Samrådet om lokalt  fo lkhälsoarbetes beslut

1 Samrådet om lokalt folkhälsoarbete beslutar att certifiera Falköping AIK
Handboll som en Säker och Trygg förening. Certifieringen gäller under
förutsättning att föreningen färdigställer arbetet med hjärt- och lung-
räddning som planerat i september månad 2019.

Bakgrund

Folkhälsorådet beslutade år 2012 att ge SISU Idrottsutbildarna Västergötland
i uppdrag att utföra ett pilotprojekt kring Säker och Trygg förening under
åren 2012-2014. Folkhälsorådet har därefter beslutat att förlänga projektet i
två omgångar. Senaste beslutet om förlängning fattades den 19 september
2017, § 22, och gäller för åren 2017-2019.

Arbetsmodellen bygger på en gemensam start för alla föreningar med temat
Krisplan -krishantering. Föreningen har sedan arbetat sig igenom den arbets-
bok som tagits fram på egen hand, deltagit i gemensamma temakvällar som
SISU anordnat samt haft egen utbildning i hjärt- och lungräddning med
mera.

Att bli certifierad som en Säker och Trygg förening är en kvalitetsmärkning
som står för bättre hälsa, minskad skadefrekvens samt ökad säkerhet och
trygghet i föreningslivet.

Förvaltn ingens bedömning

Föreningen har arbetat sig igenom samtliga delar av arbetsboken utom hjärt-
lungräddning. Föreningen har en plan för att färdigställa detta i september
månad 2019. Föreningen har även en plan för att hålla sin krisplan levande.

Finansier ing

Folkhälsorådet beslutade den 21 april 2015, § 17, att det är folkhälsorådet
som beslutar om utbetalning av certifieringsbidrag om 4 000 kronor.
Bidraget finansieras av rådet, men administreras av kultur- och fritids-
förvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för uppföljning och
återcertifiering av Säkra och Trygga Föreningar. Kultur- och fritids-
förvaltningen utbetalar ett bidrag om 2 000 kronor om föreningen uppfyller
kriterierna för återcertifiering. Möjlighet finns för certifierade föreningar att
ansöka om medel till åtgärder eller utrustning kopplade till säker- och
tryggarbetet.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 13 maj 2019, har utarbetats av folkhälsostrateg
Maria Åhman.

Paragrafen sk ickas t i l l
Falköping AIK Handboll, Gunnar Johanzon
Kultur- och fritidsförvaltningen, Stefan Andersson
Ekonomiavdelningen
Maria Åhman, folkhälsostrateg

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 12 Dnr 2019/00218 808

Certifiering av Säker och Trygg förening för Tomtens IF

Samrådet om lokalt  folkhälsoarbetes beslut

1 Samrådet om lokalt folkhälsoarbete beslutar att certifiera Tomtens IF som
en Säker och Trygg förening. Certifieringen gäller under förutsättning att
föreningen färdigställer arbetet med Strategi 2025/Värdegrund som
planerat i september månad 2019.

Bakgrund

Folkhälsorådet beslutade år 2012 att ge SISU Idrottsutbildarna Västergötland
i uppdrag att utföra ett pilotprojekt kring Säker och Trygg förening under
åren 2012-2014. Folkhälsorådet har därefter beslutat att förlänga projektet i
två omgångar. Senaste beslutet om förlängning fattades den 19 september
2017, § 22, och gäller för åren 2017-2019.

Arbetsmodellen bygger på en gemensam start för alla föreningar med temat
Krisplan -krishantering. Föreningen har sedan arbetat sig igenom den
arbetsbok som tagits fram på egen hand, deltagit i gemensamma temakvällar
som SISU anordnat samt haft egen utbildning i hjärt- och lungräddning med
mera.

Att bli certifierad som en Säker och Trygg förening är en kvalitetsmärkning
som står för bättre hälsa, minskad skadefrekvens samt ökad säkerhet och
trygghet i föreningslivet.

Förvaltn ingens bedömning

Föreningen har arbetat sig igenom samtliga delar av arbetsboken utom
Strategi 2025/Värdegrund. Föreningen har en plan för att färdigställa detta i
september månad 2019. Föreningen har även en plan för att hålla sin krisplan
levande.

Finansier ing

Av beslut i ärende 2015/00146 § 17 framgår det att det är folkhälsorådet som
beslutar om utbetalning av certifieringsbidrag om 4 000 kronor. Bidraget
finansieras av rådet men administreras av kultur- och fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för uppföljning och återcertifiering
av Säkra och Trygga Föreningar. Kultur och fritidsförvaltningen utbetalar ett
bidrag om 2 000 kronor om föreningen uppfyller kriterierna för
återcertifiering. Möjlighet finns för certifierade föreningar att ansöka om
medel till åtgärder eller utrustning kopplade till säker - och tryggarbetet.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 13 maj 2019, har utarbetats av folkhälsostrateg
Maria Åhman.

Paragrafen sk ickas t i l l
Tomtens IF, Hanna Torsson
Kultur- och fritidsförvaltningen, Stefan Andersson
Ekonomiavdelningen
Maria Åhman, folkhälsostrateg

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 13 Dnr 2019/00220 808

Certifiering av Säker och Trygg förening för Floby
Idrottsförening

Samrådet om lokalt  folkhälsoarbetes beslut

1 Samrådet om lokalt folkhälsoarbete beslutar att certifiera Floby
Idrottsförening som en Säker och Trygg förening.

Bakgrund

Folkhälsorådet beslutade år 2012 att ge SISU Idrottsutbildarna Västergötland
i uppdrag att utföra ett pilotprojekt kring Säker och Trygg förening under
åren 2012-2014. Folkhälsorådet har därefter beslutat att förlänga projektet i
två omgångar. Senaste beslutet om förlängning fattades den 19 september
2017, § 22, och gäller för åren 2017-2019.

Arbetsmodellen bygger på en gemensam start för alla föreningar med temat
Krisplan -krishantering. Föreningen har sedan arbetat sig igenom den arbets-
bok som tagits fram på egen hand, deltagit i gemensamma temakvällar som
SISU anordnat samt haft egen utbildning i hjärt- och lungräddning med mera.

Att bli certifierad som en Säker och Trygg förening är en kvalitetsmärkning
som står för bättre hälsa, minskad skadefrekvens samt ökad säkerhet och
trygghet i föreningslivet

Förvaltn ingens bedömning

Föreningen har arbetat sig igenom samtliga delar av arbetsboken. Föreningen
har även en plan för att hålla sin krisplan levande.

Finansier ing

Folkhälsorådet beslutade den 21 april 2015, § 17, att det är folkhälsorådet
som beslutar om utbetalning av certifieringsbidrag om 4 000 kronor. Bidraget
finansieras av rådet, men administreras av kultur- och fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för uppföljning och återcertifiering
av Säkra och Trygga Föreningar. Kultur- och fritidsförvaltningen utbetalar
ett bidrag om 2 000 kronor om föreningen uppfyller kriterierna för åter-
certifiering. Möjlighet finns för certifierade föreningar att ansöka om medel
till åtgärder eller utrustning kopplade till säker- och tryggarbetet.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 13 maj 2019, har utarbetats av folkhälsostrateg
Maria Åhman.

Paragrafen sk ickas t i l l
Floby Idrottsförening, Patrik Andersson
Kultur- och fritidsförvaltningen, Stefan Andersson Ekonomiavdelningen

Maria Åhman, folkhälsostrateg

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 14 Dnr 2019/00221 808

Certifiering av Säker och Trygg förening för Falköping
Atlet och Brottarklubb

Samrådet om lokalt  fo lkhälsoarbetes beslut

1 Samrådet om lokalt folkhälsoarbete beslutar att certifiera Falköping Atlet
och Brottarklubb som en Säker och Trygg förening. Certifieringen gäller
under förutsättning att föreningen färdigställer arbetet med Strategi
2025/Värdegrund som planerat i september månad 2019.

Bakgrund

Folkhälsorådet beslutade år 2012 att ge SISU Idrottsutbildarna Västergötland
i uppdrag att utföra ett pilotprojekt kring Säker och Trygg förening under
åren 2012-2014. Folkhälsorådet har därefter beslutat att förlänga projektet i
två omgångar. Senaste beslutet om förlängning fattades den 19 september
2017, § 22, och gäller för åren 2017-2019.

Arbetsmodellen bygger på en gemensam start för alla föreningar med temat
Krisplan -krishantering. Föreningen har sedan arbetat sig igenom den arbets-
bok som tagits fram på egen hand, deltagit i gemensamma temakvällar som
SISU anordnat samt haft egen utbildning i hjärt- och lungräddning med
mera.

Att bli certifierad som en Säker och Trygg förening är en kvalitetsmärkning
som står för bättre hälsa, minskad skadefrekvens samt ökad säkerhet och
trygghet i föreningslivet.

Förvaltn ingens bedömning

Föreningen har arbetat sig igenom samtliga delar av arbetsboken utom
Strategi 2025/Värdegrund. Föreningen har en plan för att färdigställa detta i
september månad 2019. Föreningen har även en plan för att hålla sin krisplan
levande.

Finansier ing

Folkhälsorådet beslutade den 21 april 2015, § 17, att det är folkhälsorådet
som beslutar om utbetalning av certifieringsbidrag om 4 000 kronor.
Bidraget finansieras av rådet, men administreras av kultur- och fritids-
förvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för uppföljning och
återcertifiering av Säkra och Trygga Föreningar. Kultur- och fritids-
förvaltningen utbetalar ett bidrag om 2 000 kronor om föreningen uppfyller
kriterierna för återcertifiering. Möjlighet finns för certifierade föreningar att
ansöka om medel till åtgärder eller utrustning kopplade till säker- och
tryggarbetet.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 13 maj 2019, har utarbetats av folkhälsostrateg
Maria Åhman.

Paragrafen skickas t i l l
Falköping Atlet och Brottarklubb, Kristina Edsberg.
Kultur- och fritidsförvaltningen, Stefan Andersson
Ekonomiavdelningen
Maria Åhman, folkhälsostrateg

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 15 Dnr 2019/00212 808

Certifiering av Säker och Trygg förening för Falköpings
Motorklubb

Samrådet om lokalt  folkhälsoarbetes beslut

1 Samrådet om lokalt folkhälsoarbete beslutar att certifiera Falköpings
Motorklubb som en Säker och Trygg förening. Certifieringen gäller under
förutsättning att föreningen färdigställer arbetet med hj ärt- lungräddning
som planerat i maj månad 2019 samt Strategi 2025/Värdegrund i
september månad 2019.

Bakgrund

Folkhälsorådet beslutade år 2012 att ge SISU Idrottsutbildarna Västergötland
i uppdrag att utföra ett pilotprojekt kring Säker och Trygg förening under
åren 2012-2014. Folkhälsorådet har därefter beslutat att förlänga projektet i
två omgångar. Senaste beslutet om förlängning fattades den 19 september
2017, § 22, och gäller för åren 2017-2019.

Arbetsmodellen bygger på en gemensam start för alla föreningar med temat
Krisplan -krishantering. Föreningen har sedan arbetat sig igenom den arbets-
bok som tagits fram på egen hand, deltagit i gemensamma temakvällar som
SISU anordnat samt haft egen utbildning i hjärt- och lungräddning med
mera.

Att bli certifierad som en Säker och Trygg förening är en kvalitetsmärkning
som står för bättre hälsa, minskad skadefrekvens samt ökad säkerhet och
trygghet i föreningslivet

Förvaltn ingens bedömning

Föreningen har arbetat sig igenom samtliga delar av arbetsboken.
Certifieringen gäller under förutsättning att föreningen fårdigställer arbetet
med hjärt- lungräddning som planerat i maj månad 2019 samt Strategi
2025/Värdegrund i september månad 2019.

Finansier ing

Folkhälsorådet beslutade den 21 april 2015, § 17, att det är folkhälsorådet
som beslutar om utbetalning av certifieringsbidrag om 4 000 kronor.
Bidraget finansieras av rådet, men administreras av kultur- och fritids-
förvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för uppföljning och
återcertifiering av Säkra och Trygga Föreningar. Kultur- och fritids-
förvaltningen utbetalar ett bidrag om 2 000 kronor om föreningen uppfyller
kriterierna för återcertifiering. Möjlighet finns för certifierade föreningar att
ansöka om medel till åtgärder eller utrustning kopplade till säker- och
tryggarbetet.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 20 maj 2019, har utarbetats av folkhälsostrateg
Maria Åhman.

Paragrafen sk ickas t i l l
Falköpings Motorklubb, Anders Källgren
Kultur- och fritidsförvaltningen, Stefan Andersson
Ekonomiavdelningen
Maria Åhman, folkhälsostrateg

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 16 Dnr 2019/00232 800

Uppföljning av Kulturidé år 2018

Samrådet om lokalt  fo lkhälsoarbetes beslut

1 Samrådet om lokalt folkhälsoarbete beslutar att rapporten "Uppföljning
Kulturidé 2018" läggs till handlingarna.

Bakgrund

Kulturidé drevs i projektform under år 2011-2015, först i folkhälsorådets
regi och de sista åren i Connects regi. Det övergripande syftet med Kulturidé
var ett öppet och välkomnande Falköping som jobbade för integration och
mångfald.

I september 2017 fick Kulturidé en nystart när folkhälsorådet beslutade att
avsätta 150 000 kronor till verksamheten. Sedan tidigare fanns en del medel
att tillgå kopplat till Kulturidé. En ny styrgrupp tillsattes som fick i uppdrag
att besluta om medel och verksamhet samt återrapportera till rådet vid årets
slut. Styrgruppen består av representanter från kultur- och fritid, representant
från Connect, samt representant från folkhälsorådet. Tidigare fanns en
representant för det lokala folkbildningsrådet med, numera sker samverkan
med studieförbunden i andra former.

Folkhälsorådet har även för år 2019 beslutat att avsätta 150 000 kronor till
Kulturidé. I skrivande stund finns det 553 851 kronor på ett avsättningskonto
kopplat till Kulturidé, beviljade men ännu ej utbetalda ansökningar har
räknats av från det totala beloppet.

Mer information finns i rapporten "Uppföljning Kulturidé 2018" som har
upprättats den 14 maj 2019 av folkhälsostrateg Maria Åhman.

Paragrafen skickas t i l l
Maria Åhman, folkhälsostrateg

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 17 Dnr 2019/00233 040

Information om ekonomisk redovisning för
folkhälsoarbetet

Samrådet om lokalt  fo lkhälsoarbetes beslut

1 Samrådet om lokalt folkhälsoarbete beslutar att informationen om
ekonomisk redovisning för folkhälsoarbetet läggs till handlingarna.

Bakgrund

Folkhälsostrateg Maria Ahman lämnar en ekonomisk redovisning för
folkhälsoarbetet. Av budgeten för år 2019 på totalt 984 000 kronor har
415 580 kronor använts hittills i år, vilket lämnar 558 420 kronor kvar.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Övriga frågor

Sammanträdesdatum

2019-05-20

Informat ion

Ordförande Karola Svensson (C) informerar om att kommunstyrelsens
utskott för social hållbarhet sammanträder vid följande tillfällen under
år 2019.

• 12 juni klockan 13:00

• 18 september klockan 13:00

• 27 november klockan 13:00

Nästa sammanträde med samrådet om lokalt folkhälsoarbete planeras den
21 oktober 2019 klockan 10:30.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks


