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§ 19 Dnr 81220  

Sammanträdesdagar för samrådet för lokalt 
folkhälsoarbete år 2020 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att sammanträda vid fyra 

tillfällen under år 2020. 

2  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att hänskjuta fastställande av 

sammanträdesdatum till sammanträdet den 12 december 2019.   

Bakgrund 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete föreslås hänskjuta fastställande av 

sammanträdesdatum till nästkommande sammanträde den 12 december 2019 

eftersom samrådet inväntar beslut om kommunstyrelsens utskott för social 

hållbarhets sammanträdestider för år 2020.   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet            
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§ 20 Dnr 2019/00233 040 

Information om ekonomisk redovisning för 
folkhälsoarbetet 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1 Samrådet om lokalt folkhälsoarbete beslutar att informationen om 

ekonomisk redovisning för folkhälsoarbetet läggs till handlingarna.    

Bakgrund 

Folkhälsostrateg Maria Åhman lämnar en ekonomisk redovisning för 

folkhälsoarbetet. Av den totala budgeten 984 000 kronor för år 2019 kvarstår 

464 050 kronor. I nuläget finns förväntade kostnader om 283 150 kronor 

vilket ger ett förväntat överskott på 180 900 kronor för år 2019.  
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§ 21 Dnr 2019/00467 012 

Verksamhetsplan och budget folkhälsa år 2020 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att anta förslag till 

verksamhetsplan och budget för år 2020.  

Bakgrund 

Folkhälsoarbetet i Falköping styrs av ett avtal mellan Östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Falköpings kommun. I avtalet anges att det ska 

finnas mål för folkhälsoarbetet och att målen ska följas upp. Målen 

formuleras i en verksamhetsplan för samrådet. Planen styr inriktningen för 

vilka frågor som samrådet driver samt inom vilka områden som 

folkhälsomedel ska fördelas.  

Samrådets verksamhetsplan är en del i arbetet att förverkliga Falköpings 

kommuns flerårsplan där ett socialt hållbart Falköping är ett av målen. En 

god och jämlik folkhälsoutveckling handlar, precis som i ett socialt hållbart 

Falköping, om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där 

alla medborgare ges lika förutsättningar att känna delaktighet och resurser att 

styra över sin ekonomi, arbete, bostad, utbildning, kultur, rekreation, hälsa, 

trygghet och sociala nätverk. 

Förslag till verksamhetsplan och budget år 2020 liknar föregående års 

verksamhetsplan men med viss ombearbetning.  

Folkhälsomålen i Falköping har hämtat sin struktur från de nationella 

folkhälsomålen. ”Goda livsvillkor” är det område där Folkhälsorådet främst 

är drivande. Här finns arbetet med psykisk hälsa, föräldrastöd och 

inkludering. Under området ”Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor” 

ligger bland annat det brottsförebyggande ar betet. Det tredje och sista 

strategiska området är det drogpreventiva arbetet. För verksamhetsår 2019 är 

barn- och ungdomar 0–25 år samt personer 60 år och äldre prioriterade 

målgrupper.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 14 oktober 2019, har utarbetats av 

folkhälsostrateg Maria Åhman. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Maria Åhman, folkhälsostrateg   



 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5 (10) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-21 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 22 Dnr 2019/00396 804 

Kultur- och fritidsförvaltningens ansökan om 
stimulansmedel till Familjelördag 2020–2021 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljar 260 000 kronor i 

stimulansmedel till Familjelördag år 2020. 

2 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljar 260 000 kronor i 

stimulansmedel år 2021. 

3 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att arrangemanget ska 

återrapporteras i slutet av 2020 samt 2021.       

Bakgrund 

Kultur- och fritidsförvaltningen ansöker om 260 000 kronor till 

genomförande av Familjelördag 2020 samt 260 000 kronor till Familjelördag 

2021.  

Syftet med Familjelördag är att stärka integrationen och öka inkluderingen i 

Falköping. Familjelördag ska vara en mötesplats där alla är välkomna. Mötet 

sker genom kulturaktiviteter såsom uppträdanden, workshops och 

föreställningar inom konst, dans, teater, musik och idrott. Familjelördag är 

ett koncept som genomförts fyra gånger per år sedan februari år 2014. I snitt 

deltar 700 personer per tillfälle. Målgruppen är barn och unga samt deras 

föräldrar, vårdnadshavare samt far- och morföräldrar. Arrangemanget har fri 

entré för att alla ska ha möjlighet att delta.  

Med Familjelördag vill man nå de kommuninvånare som man inte redan når 

och skapa fler inkluderande mötesplatser. För att öka tillgängligheten vill 

man de närmsta åren ta Familjelördag ut i kommunen och skapa 

mötesplatser utanför tätorten Falköping. Man vill satsa på fyra orter/områden 

under 2020 (Floby, Stenstorp, Åsle/Mularp/Tiarp samt Åsarp) och fyra andra 

2021 (preliminärt Vartofta/Kättilstorp, Broddetorp, Gudhem och Kinnarp).  

Genom möjligheter till ökad samverkan med lokala föreningar på orterna 

kan det skapas långsiktiga samarbeten för att arrangemanget ska kunna 

spridas och genomföras på nya sätt. Dessa samarbeten kan också ge fler 

mervärden som att föreningar når fler deltagare och potentiella medlemmar. 

Det gynnar också invånarna att civilsamhället och kommunen samverkar för 

att bidra till en levande landsbygd där befintliga resurser kan lyftas och 

spridas till fler. Vidare så har kulturen en positiv inverkan på människors 

livskvalité. För barn och unga har kulturella aktiviteter positiv påverkan på 

språkutveckling, skolresultat samt ökar självkännedom och skapar 

tillhörighet.  
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Pengarna ska användas till hyra av lokaler, ljud- och ljus, arvoden till 

kulturaktörer, fika och marknadsföring samt bussar/transport för att öka 

tillgängligheten. Familjelördag erhöll 200 000 kronor under år 2019. Ökade 

kostnader för Familjelördag finns då det de närmsta två åren tillkommer 

kostnader gällande logistik och transport.  

Förvaltningens bedömning 

Familjelördag är ett arrangemang som kan bidra till Samrådets mål om goda 

livsvillkor där en viktig del är inkludering samt en aktiv och möjligheten till 

en meningsfull fritid. Därför är bedömningen att kultur- och 

fritidsförvaltningen ska beviljas 260 000 kronor under år 2020 samt år 2021 i 

stimulansmedel till Familjelördag.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 15 oktober 2019, har utarbetats av 

folkhälsostrateg Maria Åhman. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Maria Wallengren, kultur- och fritidschef 

Karoline Jernsparv, kulturstrateg         
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§ 23 Dnr 2018/00212 804 

Återrapportering av tidigare fattat beslut om bidrag till 
föreningar för att främja mötesplatser och fysisk 
aktivitet 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.     

Bakgrund 

På folkhälsorådets sammanträde i februari 2018 väckte ordförande Karola 

Svensson (C) 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.  

På folkhälsorådets sammanträde den 27 februari 2019, § 3/2019 beslutades 

följande. 

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. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Maria Åhman, folkhälsostrateg            
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§ 24 Dnr 2019/00471 805 

Redovisning av Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes 
presidiums delegationsbeslut år 2019 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att anteckna 

delegationsbesluten för år 2019.      

Delegationsbeslut 

 Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes presidium beslutar att bevilja 

34 000 kronor för upprustning av Hälsoslingan.     
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§ 25 Dnr 2019/00510 823 

Upprustning av vandringsled på Ålleberg 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1 Samrådet för folkhälsoarbete beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 

undersöka möjligheterna för upprustning av vandringsled på Ålleberg. 

2  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att avsätta 100 000 kronor för 

upprustningen. 

3 Uppdraget följs upp på samrådet för folkhälsoarbetets sammanträde den 

12 december 2019.   

Bakgrund 

Ärendet har väckts under sammanträdet av ordförande Karola Svensson (C).  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Kommunledningsförvaltningen 

Maria Åhman, folkhälsostrateg            
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§ 26 Dnr 79242  

Övriga frågor 

Information  

Ordförande Karola Svensson (C) informerar om att kommunstyrelsens 

utskott för social hållbarhet sammanträder vid följande tillfällen under år 

2019.  

 27 november klockan 13:00 

Nästa sammanträde med samrådet för lokalt folkhälsoarbete planeras den 12 

december klockan 09:30–11:00.   

  

 


