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§1

2020-02-25

Dnr 2020/00046

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes
verksamhetsberättelse 2019
Samr ådet för lok alt folk hälsoar betes beslut
Samrådet för lokalt folkhälsoarbete godkänner verksamhetsberättelse för år
2019.
B ak g r u n d
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 2019 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 2019 och som har finansieras av samrådet, eller där
folkhälsostrategen har medverkat, följs upp och presenteras i
verksamhetsberättelsen. Samrådet har under året arbetat utifrån
målområdena "Goda livsvillkor", "Hälsofrämjande livsmiljöer och
levnadsvanor", "Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel" samt "Övrigt
utvecklingsarbete".
I nom goda livsvillkor har samr ådet exempelvis stöttat och/eller
medver kat i:
sf Kulturidé, ett projekt riktat mot socioekonomiskt utsatta grupper med
stöd till aktiviteter och idéer som främjar möten och inkludering.
s/ Nätverket för inkludering som vänder sig till föreningar,
verksamheter och enskilda i syfte att skapa möten, kontakter och
samarbeten kring inkluderingsaktiviteter.
• Utbildningar kring suicidprevention och psykisk hälsa samt
medverkan i uppstart av lokal vårdsmverksansgrupp barn- och unga.
Kartläggning av främjande och förebyggande insatser kring barn,
unga och deras familjer i syfte att utveckla arbetet med psykisk hälsa
och föräldrastöd.
sf Familjelördag — ett arrangemang som genomförs fyra gånger per år
där familjer från olika bakgrunder får möjlighet att delta i gratis
kultur- och fritidsaktiviteter.
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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.
Samordnad volontärverksamhet — deltagit i arbetet kring detta
tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen.
Inom omr ådet hälsofr ämjande livsmiljöer och levnadsvanor har
samr ådet bland annat stöttat och/eller medver kat i:
Fortsatt samarbetet med SISU och kultur och fritid, gällande Säker
och trygg förening. Under år 2019 har sex föreningar avslutat sitt
arbete för att bli en säker- och trygg förening.
sr Samverkat med Sports for you — ett projekt som drevs i samverkan
mellan Falköpings kommun och Västra Götalands idrottsförbund i
syfte att uppmuntra barn- och ungdomar, som tidigare inte haft
möjlighet, att hitta till föreningslivet eller delta i idrott på fritiden.
Projektet bedrevs i tät samverkan med Fritidsbanken där det finns
sportutrustning för utlåning. Projektet avslutades sommaren 2019.

sf Bidrag till föreningar för att främja fysisk aktivitet - stimulansbidrag
till civilsamhället för att främja landsbygdsutveckling och fysisk
aktivitet och rörelse. Syftet med stimulansbidraget är också att bidra
till mötesplatser och demokratiutveckling genom att ta vara på
föreningars egna initiativ.
• Hälsoslingan — upprustning av kommunens Hälsoslinga, ny skyltning
samt karta.
Inom området tobak, alkohol, nar kotika, dopning och spel har samr ådet
bland annat stöttat och/eller medver kat i:
• Dopningsarbete i samverkan med polis, Sisu och
träningsanläggningar

Arbete kring dataspel
• Föreälsningar kring narkotika och dopning
Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g

Förvaltningen föreslår samrådet för lokalt folkhälsoarbete att godkänna
verksamhetsberättelsen för år 2019. Tjänsteutlåtandet, daterat den 29 januari
2020, har utarbetats av folkhälsostrateg Johanna Jonsson.

Paragrafen sk ic k as till
Rebecca Andersson nämndsekreterare, Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kommunstyrelsen, Falköpings kommun
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Dnr 2020/00074 805

Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbete
presidiums delegationsbeslut år 2020
Samr ådet för lok alt folk hälsoar betes beslut
Nedanstående delegationsbeslut läggs till handlingarna
B ak g r u n d
Under februari månad togs två delegationsbeslut gällande stimulansmedel
från samrådet för lokalt folkhälsoarbetes medel. Delegationsbesluten fattas
med stöd av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut den 27 februari 2019,
§2.
1 Beviljande av medel för att främja psykisk och sexuell hälsa
Dnr 2020/00044
Delegationsbeslutet gällde beviljande av 10 000 kr till förebyggande och
främjande av psykisk och sexuell hälsa bland ungdomar i Falköping.
Föreläsningar för åk 5, besök på fritidsgårdarna, temakvällar på
ungdomsmottagningen och fortsatta besök på gymnasiet är några av
insatserna. Samtliga innebär samtal om psykisk och sexuell hälsa.
Aktiviteten bidrar till samrådet för lokalt folkhälsoarbetes målområde
"Hälsofrämjande levnadsvanor och livsvillkor" där samrådet för lokalt
folkhälsoarbete har en uttalad ambition om att stödja ungdomsmottagningens
uppsökande verksamhet.
2 Avslag om medel till socialpsykiatrins vandring
Dnr 2020/00045
Delegationsbeslutet gällde ett avslag av ansökan om 5000 kr till
socialpsykiatrin för vandring i Tiveden eller Omberg. Pengarna skulle ha
gått till boende, mat och bensinpengar för fem personer. Syftet med insatsen
var friskvård och gemenskap. Presidiet avslog ansökan då man tidigare varit
restriktiva till att ge medel till resor och till insatser som varar enbart i några
dagar. Pengarna är tänkta att gå till insatser som varar en längre period.
Tjänsteutlåtandet, daterat den 12 februari 2020, har utarbetats av Johanna
Jonsson.

Paragrafen sk ic k as till
Joharma Jonsson, folkhälsostrateg
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Dnr 2020/00033

Beslut om upprustning av vandringsled på Ålleberg
Samrådet för lok alt folk hälsoarbetes beslut
Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att bevilja 100 000 kronor för
områdesutveckling på Ålleberg under år 2020. Beslut fattas med stöd av
Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut den 21 oktober 2019, §25.
Bak gr und
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 på Ålleberg.
Beslut togs även om att uppdraget skulle följas upp på samrådet för lokalt
folkhälsoarbetes sammanträde den 12 december 2019. Samrådet för lokalt
folkhälsoarbete fattade beslut om finansiering den 12 december 2019, §31.
Beslutet har därefter varit uppe för diskussion tillsammans med
ekonomiavdelningen på strategisk beredning den 8 januari 2020. Överföring
av medel har inte kunnat göras till samhällsbyggandsförvaltningen i slutet på
året då medel inte kan föras mellan bokföringsår.
Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g
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 genomförs 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.
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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 27 januari 2020, har utarbetats av
folkhälsostrateg Maria Åhman.

Paragrafen sk ic k as till
Fredrik Johansson, samhällsbyggnadsförvaltningen
Torbjörn Lindgren, kultur- och fritidsförvaltningen
Klara Börjesson, kommunledningsförvaltningen
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Dnr 2019/00037 990

Återrapportering från arbetsgruppen för LUPP om
stimulansbidrag till LUPP -rapport
Samrådet för lok alt folk hälsoarbetes beslut
Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Bak gr und
Arbetsgruppen för LUPP -enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken)
bestående av representanter från bland annat skola, kultur- och fritid,
kommunledning och socialförvaltning beviljades under år 2019 25 000 kr av
51 000 kr sökta för framtagande av skriven rapport om resultatet utifrån
LUPP -enkäten. LUPP är en ungdomsenkät som ger kommunen kunskap om
vilka områden vi måste jobba med för att unga i Falköping ska trivas och må
bra. Pengarna har möjliggjort en mer djupgående analys av ungas situation i
Falköpings kommun främst kring ungas psykiska hälsa. Genom besök i
klasserna har ungdomsstrategen kunnat föra dialog om varför unga mår
dåligt. Rapporten innebär att det funnits ett tydligt kommunikationsmaterial
som har och kommer att användas för information i nämnder, förvaltningar
samt till elever.
Tjänsteutlåtandet, daterat den 20 februari 2020, har utarbetats av
folkhälsostrateg Johanna Jonsson.

Paragrafen sk ic k as till
Karoline Jernsparv, ungdomsstrateg
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Dnr 2019/00108 624

Återrapportering från Ungdomsmottagningen om
förebyggande arbete om sexuell och psykisk hälsa på
gymnasiet
Samr ådet för lok alt folk hälsoar betes beslut
Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till
handlingarna
Bak gr und
Ungdomsmottagningen beviljades under år 2019 medel för att kunna bedriva
ett förebyggande arbete på Ållebergsgymnasiet. Detta har skett genom besök
i klasserna med olika frågetävlingar kring psykisk och sexuell hälsa. 40 — 80
ungdomar har deltagit vid varje tillfälle. De har då fått möjlighet att
tillgodogöra sig information och kunskap inom bl.a. psykiskt välmående, sex
och samtycke, relationer, alkohol och droger, STI och reslust. Dessa besök
har även inneburit att personalen på ett naturligt sätt kunnat möta ungdomar i
dessa frågor.
Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 februari 2020, har utarbetats av
folkhälsostrateg Johanna Jonsson.

Paragrafen sk ic k as till
Ungdomsmottagningen, Falköping
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg
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Dnr 2018/00405 990

Återrapportering från specialpedagogiskt centrum om
stimulansbidrag till Ml -utbildning
Samr ådet för lok alt folk hälsoar betes beslut
Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
B ak g r u n d
Specialpedagogiskt centrum, Falköpings kommun fördelades under år 2018
50 000 kr till utbildning i Motiverande samtal för kuratorerna i elevhälsan.
Specialpedagogiskt centrum och skolenheterna har utöver detta lagt egna
medel till kursavgifter, resor och litteratur.
Kursen är baserad på en samtalsmetod som används i rådgivning för att
underlätta förändringsprocesser. Syftet var att öka kompetensen i bemötande
och i en förlängning kunna ge bättre stöd till elever med psykisk ohälsa.
I ett utvärderande samtal med kuratorerna kring metoden framkommer att
det skapar en trygghet och ett lugn inför ett samtal när det finns en struktur
att följa. Kuratorerna upplever att metoden skapar ett bättre samarbete med,
och en bättre tydlighet för eleverna. Bilden är också att den ökar
medvetenheten och självständigheten hos eleverna att hitta lösningar då den
bygger på att förändring kommer inifrån. Samtidigt menar de att effekterna
av samtalsmetoden kan vara svåra att se och att åldern påverkar användandet
av metoden.
Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 februari 2020, har utarbetats av
folkhälsostrateg Johanna Jonsson.

Paragrafen sk ic k as till
Margareta Högberg, Specialpedagogiskt centrum
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg
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Dnr 2019/00222 804

Återrapportering från socialpsykiatrin om
stimulansbidrag till psykiatriveckan år 2019
Samr ådet för lok alt folk hälsoar betes beslut
Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
.
B ak g r u n d
Under år 2019 beviljades arbetsgruppen för psykiatriveckan 100 000 kr för
genomförande av föreläsningar under psykiatriveckan. Föreläsningarna som
beviljades medel var en med ångestpodden om tabu kring psykisk ohälsa
samt en med NHL-stjärnan Jonathan Hedström om ätstörningar.
Psykiatriveckan hade över 2800 besökare och nådde såväl professionella,
ungdomar, brukare, personer med egen psykisk ohälsa, anhöriga och
allmänhet. Camilla Dahl, socialpsykiatrin redovisar muntligt på samrådet för
lokalt folkhälsoarbete.
Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 februari 2020, har utarbetats av
folkhälsostrateg Johanna Jonsson.

Paragrafen sk ic k as till
Camilla Dahl, socialpsykatrin
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg

Justerarnas signaturer
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Dnr 2020/00013

Ansökan om stimulansbidrag för Psykiatriveckan 2020
Samr ådet för lok alt folk hälsoar betes beslut

1 Samrådet om lokalt folkhälsoarbete beslutar att bevilja socialpsykiatrin 50
000 kronor till föreläsningar under psykiatriveckan 2020.
2 Projektet redovisas skriftligt senast den 30 januari 2021.
B ak g r u n d
Socialpsykiatrin ansöker om 125 000 kronor till psykiatriveckan som
genomförs vecka 43 2020. Under veckan anordnas ett antal föreläsningar.
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.

Veckan har anordnats i flera år, 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. År 2019
hade psykiatriveckan 2800 deltagare. Teman har varit allt från
sj älvskadebeteende och ätstörningar till stress och hbtq-frågor. År 2020 gör
psykiatriveckan en återblick och bjuder in flera föreläsare som varit populära
tidigare år. Marknadsföring sker via Facebook, bussreklarm, radio och
Instagram. Veckan är nu så etablerad att flera vet om den och vill komma
tillbaka.
Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g
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
psykisk ohälsa. Vilket ligger i linje med Falköpings kommuns folkhälsomål
att skapa goda livsvillkor. Bedömningen är att samrådet om lokalt
folkhälsoarbete ska bevilja 50 000 kronor till föreläsningarna i samband med
psykiatriveckan.
Finansier ing

Veckan delfinansieras av samverkansparterna; Skaraborgs sjukhus,
Ållebergsgymnasiet och anhörigsamordnare Falköpings kommun.
Tjänsteutlåtandet, daterat den 22 januari 2020, har utarbetats av
folkhälsostrateg Johanna Jonsson.
Paragrafen sk ic k as till
Camilla Dahl, socialpsykiatrin
Justerarnas signaturer
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Dnr 79242

Övriga frågor
Under nästkommande möte med samrådet för lokalt folkhälsoarbete önskas
en fördjupad föredragning kring LUPP -undersökningen samt ytterligare
information om drogvaneundersökningen.
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