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§ 27

Dnr 2019/00567 006

Sammanträdesdagar för samrådet för lokalt
folkhälsoarbete 2020
Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet sammanträder följande dagar
under år 2020.
25 februari klockan 13:00 — 15.00
23 april klockan 10.00— 12.00
22 oktober klockan 10.30 — 12.00
10 december 10:30 — 12:00
Bakgrund
Samrådet för lokalt folkhälsoarbete ska besluta om sammanträdesdagar för
2020. Under 2019 har samrådet haft fyra sammanträden.
Sammanträdesdagarna för 2020 har samordnats med kommunstyrelsens
utskott för social hållbarhet.
Sammanträden 2020 för samrådet för lokalt folkhälsoarbete
26 februari klockan 10.30 — 12.00
23 april klockan 10.00— 12.00
22 oktober klockan 10.30 — 12.00
10 december 8.00 — 9.30
Sammanträden 2020 för kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet
26 februari 13.00 — 16.00
23 april 13.00— 16.00
3 juni 8.00 — 12.00
17 september 13.00 — 16.00
22 oktober 13.00 — 16.00
10 december 13.00 — 16.00
Tjänsteutlåtandet, daterat den 4 december 2019, har utarbetats av
folkhälsostrateg Maria Åhman.

Justerarnas signaturer
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Protokollsutdraget bestyrks
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Yrkanden
Ordförande Karola Svensson (C) yrkar på att sammanträden för år 2020 i
samrådet för lokalt folkhälsoarbete ska äga rum
25 februari klockan 13:00 — 15.00
23 april klockan 10.00 — 12.00
22 oktober klockan 10.30 — 12.00
10 december 10:30 — 12:00
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag respektive Karola
Svenssons (C) yrkande och finner att samrådet för folkhälsoarbete beslutat
enligt Karola Svenssons (C) yrkande.

Paragrafen skickas till
Samtliga nämnder
Kommunledningsgruppen
Maria Åhman, folkhälsostrateg
Ida Kyrkander, chef hållbar utveckling
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 28

Dnr 2019/00477 808

Certifiering av Säker och Trygg förening Falköpings
FIK
Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att certifiera Falköpings FIK
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
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
Förvaltningens bedömning
Föreningen har arbetat sig igenom samtliga delar av arbetsboken.
Föreningen har även en plan för att hålla sin krisplan levande.
Finansiering
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 återcertifiering. Möjlighet finns för certifierade
föreningar att ansöka om medel till åtgärder eller utrustning kopplade till
säker- och tryggarbetet. Tjänsteutlåtandet, daterat den 15 oktober 2019, har
utarbetats av folkhälsostrateg Maria Åhman.

Paragrafen skickas till
Maria Åhman, folkhälsostrateg
Ekonomiavdelningen
Justerarnas signaturer

Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare
Elisabeth Wiklund, Falköpings FIK.
Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2019/00471 805

Redovisning av Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes
presidiums delegationsbeslut år 2019
Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Bakgrund
Under perioden mars — december 2019 togs tolv delegationsbeslut gällande
Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes stimulansmedel.
Information
Medel till Närhälsan Falköping ungdomsmottagning till förebyggande arbete
om sexuell och psykisk hälsa på gymnasiet 2019/00108
Delegationsbeslutet gällde 10 000 kronor till förebyggande arbete på
Ållebergsgymnasiet. Aktiviteten bidrar till samrådet om lokalt
folkhälsoarbetes målområde "Hälsofrämjande levnadsvanor och livsvillkor"
där samrådet om lokalt folkhälsoarbete har en uttalad ambition om att stödja
ungdomsmottagningens uppsökande verksamhet.
Medel till Närhälsan Falköping ungdomsmottagningens förebyggande
arbete i grundskolan 2019/00398
Delegationsbeslutet gällde 6 000 kronor till uppsökande arbete i
grundskolan. Aktiviteten bidrar till samrådet för lokalt folkhälsoarbetes
målområde "Hälsofrämjande levnadsvanor och livsvillkor" där samrådet om
lokalt folkhälsoarbete har en uttalad ambition om att stödja
ungdomsmottagningens uppsökande verksamhet.
Medel till Falköpings nattvandrarförening 2019/00357
Delegationsbeslutet gällde 10 000 kronor till Falköping nattvandarförening
för deras förebyggande arbete. Aktiviteten bidrar till samrådet för lokalt
folkhälsoarbetes målområde "Hälsofrämjande levnadsvanor och livsvillkor"
här inryms kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
Aktiviteten bidrar även till arbetet inom målområde "Alkohol, narkotika,
tobak, dopning och spel".
Medel till Nattvandrarna 2020,2021 2019/00507
Delegationsbeslutet gällde 20 000 kronor till Falköping nattvandarförening
för deras förebyggande arbete åren 2020 och 2021. Aktiviteten bidrar till
samrådet för lokalt folkhälsoarbetes målområde "Hälsofrämjande
levnadsvanor och livsvillkor" här inryms kommunens brottsförebyggande
Justerarnas signaturer

Protokolisutdraget bestyrks
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och trygghetsskapande arbete. Aktiviteten bidrar även till arbetet inom
målområde "Alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel".
Medel till Lussenatta 2019 2019/00255
Delegationsbeslutet gällde 10 000 kronor till arrangemanget Lussenatta.
Syftet med insatsen är att erbjuda ungdomar ett alkohol- och drogfritt
evenemang under Lucia, att visa på att det går att ha roligt utan alkohol och
droger. Aktiviteten bidrar till arbetet inom målområde "Alkohol, narkotika,
tobak, dopning och spel".
Medel till Fritidsbanken 2019/00408
Delegationsbeslutet gällde 30 000 kronor för underhåll av fritidsartiklar.
Aktiviteten bidrar till samrådet för lokalt folkhälsoarbetes målområde
"Hälsofrämjande levnadsvanor och livsvillkor" samt målområde "Goda
livsvillkor" där samrådet för lokalt folkhälsoarbete har en uttalad ambition
om att främja rörelse, välbefinnande och inkludering.
Medel till KAA (kommunens aktivitetsansvar 2019/00506
Delegationsbeslutet gällde 4 000 kronor till det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA). KAA finns till för ungdomar mellan 16-20 år som
inte har påbörjat eller fullföljt ett gymnasieprogram Aktivitetsansvaret
beviljas medel för att själva kunna erbjuda en gruppverksamhet där man kan
träffa ungdomar på Arbetsmarknadscenter Aktiviteten bidrar till samrådet för
lokalt folkhälsoarbetes målområde "Övrigt utvecklingsarbete" där samrådet
för lokalt folkhälsoarbete har en uttalad ambition om att påbörja
utvecklingsarbeten inom nya områden.
Medel till Familjecentralen 2019/00541
Delegationsbeslutet gällde 18 000 kronor till Familjecentralen för att utbilda
en kursledare i ABC föräldrautbildning samt genomföra två
föräldrastödskurser. Aktiviteten bidrar till samrådet för lokalt
folkhälsoarbetes målområde "Goda livsvillkor" här inryms kommunens
främjande arbete för barn- och unga samt utveckling av familjestödjande
insatser.
Medel till Ungdomsprojektet Falköping 2019/00543
Delegationsbeslutet gällde 25 000 kronor till Ungdomsprojektet att användas
år 2019 och 2020. Ungdomsprojektet är en ideell förening som arbetar för att
anställa skolcoacher eller elevstödjare. Från november 2019 har man en
skolcoach som arbetar heltid på högstadieskolan Kyrkerörsskolan.
Aktiviteten bidrar till samrådet för lokalt folkhälsoarbetes målområde "Goda
livsvillkor" där stöd ges till processer kring hälsofrämjande skolutveckling.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

6 (23)

FQLKÖP1199

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sam m antradesdatum

Sam rådet för lokalt folkhälsoarbete

2019-12-12

Medel till Ållebergsgymansiet inte min match 2019/00544
Delegationsbeslutet gällde 17 000 kronor till Ållebergsgymnasiet för att
erbjuda skolpersonalen föreläsningen "Inte min match". Föreläsningen tar
upp vikten av skolan som en trygg plats för barn som lever i familjer där det
finns missbruk, och hur viktigt det är med goda vuxenrelationer för dessa
personer. Aktiviteten bidrar till samrådet för lokalt folkhälsoarbetes
målområde "Goda livsvillkor" där stöd ges till processer kring
hälsofrämjande skolutveckling.
Medel till Follow your past 2019/00542
Delegationsbeslutet gällde 40 000 kronor till Falbygdens museum för att ta
fram en karta, "Follow your past", som uppmuntrar kommuninvånare och
besökare utifrån att upptäcka Falköpings historia genom egen rörelse.
Aktiviteten bidrar till samrådet för lokalt folkhälsoarbetes målområde "Goda
livsvillkor" där samrådet för lokalt folkhälsoarbete har en uttalad ambition
om att främja inkludering genom att stödja en utveckling av mötesplatser i
hela kommunen där alla är välkomna och får möjlighet att känna tillhörighet.
Aktiviteten uppmuntrar även till fysisk aktivitet och bidrar därmed till
målområde "Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor".
Medel till Hälsoslingan 2019/00388
Delegationsbeslutet gällde 34 000 kronor till upprustning av Hälsoslingan.
Aktiviteten bidrar till samrådet för lokalt folkhälsoarbetes målområde
"Hälsofrämjande levnadsvanor och livsvillkor" här inryms kommunens
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt insatser som främjar
goda kostvanor och fysisk aktivitet
Tjänsteutlåtandet, daterat den 12 november 2019, har utarbetats av
folkhälsostrateg Maria Ahman.

Justerarnas signaturer
--')

Protokollsutdraget bestyrks
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Paragrafen skickas till
Maria Ahman, folkhälsostrateg
Camilla Hoffr&i, Socialförvaltningen
Marianne Fridolfsson, Falköpings Nattvandrarförening
Yannick Ondzie, Socialförvaltningen.
Emelie Arvidsson, Socialförvaltningen.
Helena Moberg, Kultur och fritidsförvaltningen
Maria Andersson, Socialförvaltningen
Torbjörn Lindgren, Kultur och fritidsförvaltningen
Sofia Hammarstrand, Barn och utbildningsförvaltningen
Sofia Wallin, Barn och utbildningsförvaltningen
Peter Löfholm, Kompetens arbetslivsförvaltningen
Torbjörn Karlsson, Barn och utbildningsförvaltningen
Jonas Wåhlberg, Barn och utbildningsförvaltningen
Helena Blom, Barn och utbildningsförvaltningen
Ulrika Holm Walander, Barn och utbildningsförvaltning
Martina Svensson, Socialförvaltningen
Sofia Ludvigsson, Socialförvaltningen
Lennart Surmergren, Ungdomsprojektet
Lena Davet, Barn och utbildningsförvaltningen
Torbjörn Karlsson, Barn och utbildningsförvaltningen
Elinor Karlsson, Kultur- och fritidsförvaltningen
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2019/00509 040

Ekonomisk avstämning samrådet för lokalt
folkhälsoarbete december 2019
Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Bakgrund
Folkhälsostrateg Maria Åhman lämnar en ekonomisk redovisning för
folkhälsoarbetet. Av budgeten för år 2019 på totalt 984 000 kronor har
979 938 kronor använts hittills i år, förväntade kostnader är inräknat i detta,
vilket lämnar 4 062 kronor kvar i år.

Paragrafen skickas till
Maria Åhman, folkhälsostrateg
Justerarnas signaturer
P

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2019/00562 823

Uppföljning av beslut om upprustning av vandringsled
på Ålleberg
Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att bevilja 100 000 kronor för
områdesutveckling på Ålleberg. Uppstart av arbetet sker under år 2019.
Beslut fattas med stöd av Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut den 21
oktober 2019, §25.
Bakgrund
Under Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes sammanträde den 21 oktober
2019 väcktes frågan av ordförande Karola Svensson (C). Samrådet för lokalt
folkhälsoarbete beslutade att avsätta 100 000 kronor för upprustning av
vandringsleder. Beslut togs även om att uppdraget skulle följas upp på
samrådet för lokalt folkhälsoarbetes sammanträde den 12 december 2019.
Förvaltningens bedömning
Ålleberg är det högsta av Falköpings platåberg och höjer sig cirka hundra
meter över det omgivande landskapet med vacker utsikt över Falbygden.
Naturreservatet Ålleberg är ett omtyckt och populärt utflyktsmål för
falköpingsbor och turister. Vandringsleder och naturstigar finns anlagda, från
1,5 km och längre. Skötselplan för Naturreservat Ålleberg daterad 2002-0527 beskriver vilket ansvar Falköpings kommun respektive Länsstyrelsen i
Västra Götalands län har i underhållet av reservatet samt finansiering av
detta.

Möjligheterna till att rusta upp vandringsleder på Ålleberg har utretts
tillsammans med kommunens gatuchef, avdelningschef fritid samt turistchef.
Totalt handlar det om skyltning av sex kilometer vandringsled samt en ny
informationstavla över området. Iordningställandet av lederna får ses som en
del av ett större arbete framöver rörande områdesutveckling kopplat till
Ållebergsområdet. Arbetet med upprustning av lederna har påbörjats under
hösten 2019 och slutförs under år 2020. Arbetet utförs av
samhällsbyggandsförvaltningen — park/gata.
Aktiviteten bidrar till samrådet för lokalt folkhälsoarbetes målområde
"Hälsofrämjande levnadsvanor och livsvillkor" samt målområde "Goda
livsvillkor" där samrådet för lokalt folkhälsoarbete har en uttalad ambition
om att främja rörelse, välbefinnande och inkludering.
Förvaltningen bedömer samtidigt att utifrån riktlinjer framtagna för samrådet
så ska medel inte beviljas till drift kopplat till ordinarie verksamhet.
Skötselplan för Naturreservat Ålleberg daterad 2002-05-27 beskriver vilket
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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ansvar Falköpings kommun respektive Länsstyrelsen i Västra Götalands län
har i underhållet av reservatet samt finansiering av detta. Kommunens
förvaltningar uppmanas att arbeta vidare med ansvarsfördelningen i detta.
Förvaltningens sammantagna bedömning är att 100 000 kronor beviljas för
områdesutveckling av Ålleberg. Samhällsbyggandsförvaltningen — park/gata
står för arbetsinsatsen kopplat till detta..
Tjänsteutlåtandet, daterat den 5 december 2019, har utarbetats av
folkhälsostrateg Maria Åhman.

Paragrafen skickas till
Fredrik Johansson, gatuchef
Torbjörn Lindgren, avdelningschef, kultur- och fritidsförvaltningen.
Klara Börjesson, turistchef
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2019/00571 800

Information om uppföljning av Kulturidé 2019
Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen 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. 143 806 kronor har använts under året, medräknat finns beviljade
ansökningar som inte återrapporterats och betalats ut.
I skrivande stund finns det 499 913 kronor på ett avsättningskonto kopplat
till Kulturidé, beviljade ansökningar som inte återrapporterats och betalats ut
för åren 2018 och 2019 om 211 000 kronor har räknats av från det totala
beloppet.
Mer information finns i bilagorna i ärendet "Ekonomisk avstämning dec
2019" samt "Uppföljning Kulturidé 2019".
Tjänsteutlåtandet, daterat den 5 december 2019, har utarbetats av
folkhälsostrateg Maria Åhman.

Paragrafen skickas till
Maria Åhman, folkhälsostrateg
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2019/00397 804

Finansiering av Kulturidé år 2020
Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att bevilja 140 000 kronor till
Kulturidés verksamhet 2020.
2 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete ger styrgruppen fortsatt uppdrag att
besluta om medel och verksamhet i enlighet med nedanstående
beskrivning.
3 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att ge styrgruppen i uppdrag
att återrapportera Kulturidés verksamhet i slutet av varje år.
Bakgrund
Arbetet med Kulturide Falköping initierades år 2011 med medel från Västra
Götalandsregionen. Det bedrevs i projektform under åren 2011-2016 först i
Folkhälsorådets regi och de sista åren i Connects regi.
Under år 2016 bedrevs arbetet utifrån en styrgrupp med representanter från
medborgarkontor, kultur- och fritidsförvaltningen, de lokala
studieförbunden, socialförvaltningen samt kommunens folkhälsoenhet. År
2017 hade flera av förutsättningarna förändrats. Medborgarkontoret hade
lagts ner, kultur- och fritidsförvaltningens representant samt
folkhälsostrategen hade slutat och socialförvaltningens representanter var
tveksamma till att vara samman -kallade för gruppen och administrera de
tilldelade medlen. Det fanns behov av en nystart.
Under år 2017 tillsattes därför en ny styrgrupp bestående av en representant
för lokala folkbildningssamrådet, representanter för kultur- och fritidsförvaltningen, representanter för Connect och socialförvaltningen samt en
representant för dåvarande folkhälsorådet.
Under år 2017 jobbade styrgruppen med att tydliggöra syfte och inriktning
för verksamheten. Gruppen tog fram informationsmaterial och förnyade
riktlinjer för fördelning av medel. Kulturidés styrgrupp medverkade också i
ett nätverk i syfte att främja inkludering, "Tillsammans för inkludering-.
Under 2018 aviserade Studieförbunden att de inte har möjlighet att prioritera
medverkan i styrgruppen. Samverkan med studieförbunden har fortsatt, men
under andra former.
Under år 2019 har gruppen bland annat godkänt att medel ska fördelas till
isdisco, lekverksamhet, hantverksträffar samt Rädda Barnen.

Justerarnas signaturer
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att 140 000 kronor avsätts för fortsatt arbete
med Kulturidé. Målet ska fortsatt vara att främja inkludering och att alla ska
känna sig som en del av samhället. Det ska också fortsatt vara att möjliggöra
aktiviteter och verksamheter som bidrar till öppenhet, delaktighet, trygghet
och en känsla av sammanhang.
Syfte, uppdrag samt deltagare i styrgruppen är följande.
Över gr ipande syfte
• Främja inkludering och att alla känner sig som en del av samhället.
•

Möjliggöra social gemenskap och möten där olikheter berikar.

•

Möjliggöra aktiviteter och verksamheter som bidrar till öppenhet,
delaktighet, trygghet och en känsla av sammanhang.

•

Främja en meningsfull fritid för Falköpings invånare.

Uppdr ag till Kultur idés styr gr upp
• Stötta och samordna verksamheter och aktiviteter som bidrar till
inkludering utifrån de behov som uppkommer. Såsom mötesplatser,
kurser och aktiviteter inom kultur, idrott och föräldrastöd.
•

Undersöka möjligheter att göra en djupare utvärdering av de
idéer/insatser/aktiviteter som styrgruppen fördelat medel till.

•

Ta beslut om inkomna ansökningar och fördela medel till
verksamheter.

•

Stötta och koppla ihop aktörer, verksamheter och organisationer

•

Använda de nätverk som varje medlem i gruppen har för att stötta
människor med idéer till rätt organisation/person.

•

Marknadsföra Kulturidé samt de medel som finns att ansöka. Som en
del av marknadsföringen medverka i planering av nätverket
"Tillsammans för inkludering". Ett nätverk där olika aktörer kan
träffas och nätverka kring inkludering.

•

Samordna så att ansökningar kommer till rätt bidrag.

•

Återrapportera arbetet till Samrådet för lokalt folkhälsoarbete

Deltagar e i Kultur idés/nät-ver kets styr gr upp
• Representanter från kultur- och fritidsförvaltningen

Justerarnas signaturer
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•

Representanter från Connect

•

Representant från Samrådet för lokalt folkhälsoarbete

Protokollsutdraget bestyrks

14(23)

EAK Öl It t g

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

Sam rådet för lokalt folkhälsoarbete

2019-12-12

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

Paragrafen skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Åsa Karlsson, verksamhetsledare, kompetens arbetslivsförvaltningen
Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen
Violeta Kazic, samordnare, kultur- och fritidsförvaltningen
Karin Hermansson, kulturstrateg, kultur- och fritidsförvaltningen
J usterarnas signaturer
4
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§ 34

Dnr 2019/00505 804

Ansökan om stimulansmedel till Ungdomsstyrkan
Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljar 40 000 kronor i
stimulansmedel till Ungdomsstyrkan år 2020.

2 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljar 40 000 kronor i
stimulansmedel till Ungdomsstyrkan år 2021.
3 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att insatsen ska
återrapporteras i slutet av 2020 samt 2021.
Bakgrund
Ungdomsbrandkåren Backdraft är ett samarbete mellan räddningstjänsten,
folkhälsorådet, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden och
riktade sig till högstadieungdomar. Projektet har funnits under flera år i
kommunen.

Med start under 2020 så har Backdrafts verksamhet omarbetats i form av
Ungdomsstyrkan. Målgruppen är fortsatt ungdomar i årskurs 9.
Samarbete sker numera med Kultur- och fritidsförvaltningen/Öppen
ungdomsverksamhet, Kompetensarbetslivsförvaltning/Arbetsmarknadsenheten, Socialförvaltningen,
ambulansverksamhet och Polismyndigheten.
Ungdomsstyrkan är ett långsiktigt strategiskt ungdomsarbete under
utveckling, som verkar för ett socialt hållbart Falköping. Ungdomsstyrkan
pågår under två terminer, upp till tjugo ungdomar deltar och man träffas
cirka tjugo gånger per år, främst under skolloven men även regelbundet
under terminerna. Träffarna sker inom de olika medverkande
verksamheterna men innefattar också andra aktiviteter i Öppen
ungdomsverksamhets regi. Ungdomsstyrkan får en beskrivning av yrket och
människan bakom uniformen för att öka förståelsen och villkoren för
blåljusmyndigheter. Ambulansverksamheten ansvarar för utbildning i första
hjälpen samt relationsskapande i gruppen.
Polismyndigheten informerar om lag och rätt med fokus ungdomsperspektiv.
Hos Räddningstjänsten får ungdomarna prova på vanligt förekommande
arbetsuppgifter för brandpersonal. I programmet ingår även teoretiska
moment, samarbetsövningar samt diskussion kring etiska och moraliska
frågor. Samarbetet med Öppen ungdomsverksamhet innebär att fritidsledarna
har kontinuerlig kontakt med Ungdomsstyrkan under året och fortsätter
arbetet med gruppen efter att programmet avslutats. Med stöd av
fritidsledarna kan Ungdomsstyrkan bli förebilder för andra ungdomar och
Justerarnas signaturer
,
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vara ambassadörer för kommunens verksamhet. Ungdomsstyrkan kan få en
viktig roll i Öppen ungdomsverksamhets relationsskapande arbete för att nå
kommunens ungdomar och kan till exempel fungera som ungdomsvärdar vid
större event eller som ledare vid olika aktiveter.
Efter genomförd utbildning i Ungdomsstyrkan kommer deltagarna att få
möjlighet att söka feriepraktik hos SMS. Dessutom kommer 6-8 deltagare ev
erbjudas ferieanställning med inriktning mot att vara brobyggare mellan och
förebilder för ungdomar i kommunen. Detta koncept är under utveckling. En
diskussion pågår också med Länsförsäkringar Skaraborg om att ett par av
dessa ungdomar kan erbjudas timanställning under sin gymnasietid på
Länsförsäkringars förebyggande avdelning. Arbetsuppgifterna är inte klara,
men inriktningen ska vara att medverka i arbetet för tryggare och säkrare
bostadsområden samt informera om brandskydd i flerbostadshus.
Ungdomsstyrkan ska bidra till att stärka relationer mellan ungdomar med
olika bakgrund, ge förutsättningar för en meningsfull tillvaro och möjlighet
att knyta kontakter med nya kamrater samt motverka utanförskap och verka
för inkludering i samhället. Genom att stärka ungdomarnas självkänsla och
bidra till att de får ett större kontaktnät med andra ungdomar får de möjlighet
att ingå i ett nytt socialt sammanhang. Målet med Ungdomsstyrkan är att
långsiktigt verka för ett socialt hållbart samhälle.
Förvaltningens bedömning
Ungdomsstyrkan är en insats som kan bidra till Samrådets mål om
"Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor" där finansiering av
kommunens trygghetsarbete ingår. Insatsen bidrar vidare till målet om
"Goda livsvillkor" där en viktig del är inkludering samt möjligheten till en
aktiv och meningsfull fritid. Bedömningen att Ungdomsstyrkan ska beviljas
40 000 kronor under år 2020 samt år 2021 i stimulansmedel för att
vidareutveckla och förankra insatsen inom berörda förvaltningar.
Finansiering
Den totala kostnaden för att driva Ungdomsstyrkan under ett år är 82 000
kronor, detta inkluderar även de personalkostnader som Öppen
ungdomsverksamhet har. Kostnader för Samhällsbyggnadsförvaltningen
innefattar driftkostnader för övningsanläggning, bruk av tunga fordon, kläder
till ungdomarna, resa och föreläsning på Backaplan, teambuildingaktivitet på
Gökboet i Göteborg samt personalkostnader för att genomföra aktiviteter
samt kompetensutveckling av personal. Kompetensutveckling för personal
kan vara i form av föreläsningar och nätverksträffar samt studiebesök.
Medel som beviljas fördelas mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Kultur- och fritidsförvaltningen enligt överenskommen fördelningsnyckel.
Utbetalning av medel görs till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Justerarnas signaturer
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 22 november 2019, har utarbetats av
folkhälsostrateg Maria Åhman.

Paragrafen skickas till
Christian Carlsson, Samhällsskyddsförvaltningen
Helena Moberg, Kultur- och fritidsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
J usterarnas signaturer
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Dnr 2019/00574 810

Information om bidrag till föreningar för att främja
mötesplatser och fysisk aktivitet 2020
Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Information
Uppföljning mellan Samrådet för lokalt folkhälsoarbete och Kultur och
fritidsförvaltningen rörande Samrådets beslut om "Bidrag till föreningar för
att främja mötesplatser och fysisk aktivitet" den 27 februari 2019, § 3.
Stefan Andersson verksamhetsutvecklare på Kultur och fritidsförvaltningen
har redogjort för hur medel fördelats under år 2019.
Av de 100 000 kronor som beviljades för år 2019 har 50 000 kronor kommit
till användning.
•

Frökinds tennisklubb har beviljats 6 000 kronor till åtgärder för att
stärka skötselförmågan på befintlig tennisbana.

•

Åsle-Mularp-Tiarps hembygdsförening 15 000 kronor till att bygga
en lekstuga vid Åsle Tå som ett komplement till övrig verksamhet.
Det finns också en lekplats på området vilken i sin renovering stöds
av sitt ordinarie bidrag.

•

Åsarps IF har beviljats 15 000 kronor för att köpa in ett
bordtennisbord.

•

Floby samhällsförening har beviljats 5000 kr till en skateboardramp
vid Floby skola.

År 2020 finns intresse för fortsatta diskussioner om bidrag till:
•

Frökinds frikyrkogrupp som planerar för att renovera sin
bechvolleybana som bland annat används av skolan.

•

Kättilstorps bygdeförening som eventuellt ska iordningställa
cykelbana/pumptrack på en plats i samhället.

•

Vartofta föräldraförening som eventuellt kommer spola is i vinter och
då behöver köpa in utrustning till isbanan.

Stimulansmedlen har haft betydelse för att föra ut, stärka och tydliggöra
folkhälsoperspektivet i förhållande till föreningsbidragssystemet. En
eventuell förlängning av beslutet bör följa det utvecklingsarbete som pågår
inom kultur och fritidsförvaltningen rörande föreningsbidrag i framtiden.

Justerarnas signaturer
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Vid en förlängning så är det viktigt att vid marknadsföring lyfta upp den del
av riktlinjerna som berör att bidraget ska ges till utvecklingsarbete.
Tjänsteutlåtandet, daterat den 5 december 2019, har utarbetats av
folkhälsostrateg Maria Åhman.

Paragrafen skickas till
Stefan Andersson, Kultur- och fritidsförvaltningen
Göran Gynnemo, Kultur och fritidsnämnden
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

20(23)

FLAKÖP!Niug,

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sa mmantradesdatum

Sam rådet för lokalt folkhälsoarbete

§ 36

2019-12-12

Dnr 2019/00566 990

Bidrag till föreningar för att främja mötesplatser och
fysisk aktivitet 2020
Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att tilldela kultur- och
fritidsförvaltningen 100 000 kronor år 2020 för att fördela bidrag till
föreningar utifrån framtagna riktlinjer.
2 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att ge förvaltningen i uppdrag
att undersöka budgetförutsättningar för föreningsbidrag 2021 och
återrapportera på samrådet för lokalt folkhälsoarbetes möte i februari.
3 I december månad 2020 ska en gemensam uppföljning genomföras
mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Samrådet för lokalt
folkhälsoarbete.
Bakgrund
Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 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. Beslut om sådant
bidrag fattades av Samrådet för lokalt folkhälsoarbete den 27 februari 2019,
§3.
Stimulansbidraget ges till civilsamhället för att främja landsbygdsutveckling
och fysisk aktivitet och rörelse. Syftet med stimulansbidraget är att bidra till
mötesplatser och demokratiutveckling genom att ta vara på föreningars egna
initiativ.
Riktlinjer för bidraget:

Justera rnas signaturer
-

•

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.
Protokollsutdraget bestyrks
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•

Det går att söka om stimulansbidrag upp till 15 000 kronor

•

Utvecklingsarbetet bör vara delfinansierad till minst hälften och egen
arbetsinsats räknas

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.

Bidraget kommer att administreras av kultur och fritidsförvaltningen.
Förvaltningens bedömning
Bidraget har stärkt folkhälsoperspektivet i förhållande till
föreningsbidragssystemet. Under 2020 pågår utvecklingsarbete inom kultur
och fritidsförvaltningen om föreningsbidrag i framtiden. En gemensam
uppföljning av nyttan framåt rörande bidraget ska därför göras i slutet av år
2020. Bidraget kan bidra till Samrådets mål om -Goda livsvillkor" där en
viktig del är inkludering samt möjligheten till en aktiv och meningsfull fritid.
Presidiet föreslår samrådet för lokalt folkhälsoarbete att tilldela kultur- och
fritidsförvaltningen 100 000 kronor år 2020 att fördela till bidrag till
föreningar utifrån framtagna riktlinjer.
Tjänsteutlåtandet, daterat den 4 december 2019, har utarbetats av
folkhälsostrateg Maria Åhman.

Paragrafen skickas till
Kultur och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämnden
Stefan Andersson, Kultur och fritidsförvaltningen
Göran Gynnemo, Kultur- och fritidsnämnden
Maria Ahman, folkhälsostrateg
Justerarnas signaturer
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Dnr 79242

Övriga frågor
Information
Maria Åhman, folkhälsostrateg informerar om att lokal för möte med
samrådet i huvudsak äger rum i Stenstorpsrummet.
Vidare informerades om den lokala samverkan kring barn och unga inom
ramen för vårdsamverkan Skaraborg.

J usterarnas signaturer
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