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Beslutande Adam Johansson (M), mötesordförande, Falköpings kommun 
Ingvor Bergman (S), Falköpings kommun 
Maria Hjärtqvist (S), Västra Götalandsregionen 
 

Övriga närvarande 
 
 
 

Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Nathalie Urbäck, projektledare & instruktör, Mental Health First Aid (MHFA), § 9 
Emelie Westerling, projektledare & instruktör, Mental Health First Aid (MHFA), § 9 
Christian Velander, vakthavande befäl, Samhällsskydd mellersta Skaraborg, § 10 
Maria Andersson, enhetschef, insatser riktade mot ungdomar, § 11 

Underskrifter                               Mötesanteckningarna har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 1-11 

Ordförande Adam Johansson 
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§ 1 Dnr 2022/00045042 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes 
verksamhetsberättelse år 2021 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete godkänner verksamhetsberättelse för 

år 2021. 

Bakgrund 

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 2021 var barn- och ungdomar 0-25 samt personer 60 år och 

äldre prioriterade målgrupper. Inriktningsområden som särskilt lyfts fram är 

riktade insatser kopplat till trygghet, föräldraskapsstöd och 

områdesutveckling. De aktiviteter som skett under år 2021 och som har 

finansierats 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”. 

Inom goda livsvillkor har samrådet exempelvis stöttat och/eller 

medverkat i:  

 Kulturidé, ett projekt riktat mot socioekonomiskt utsatta grupper med 

stöd till aktiviteter och idéer som främjar möten och inkludering. 

 Utbildningar kring suicidprevention samt medverkan i lokal 

vårdsamverkansgrupp barn- och unga. 

 Uppstart av föräldraskapsstödsprojekt i syfte att utveckla befintligt 

föräldraskapsstöd att bli mer sammanhållet, nå fler åldrar och fler 

kulturer.  

 Områdesutvecklande arbete där kommunen satsar på samverkan 

mellan bland annat föreningsliv, fritidsverksamhet och kulturaktörer 

för att erbjuda levande mötesplatser på flera platser och orter. 
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Inom området hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor har 

samrådet bland annat stöttat och/eller medverkat i:  

 Utredning av kommunens trygghetsarbete. Där 

kommunledningsgruppen nu utsett sig själva till styrgrupp i arbetet 

vilket innebär att jobba med skyddsfaktorer som trygg familj, trygg 

förskola och skola, trygga mötesplatser och relationer samt trygga 

fysiska miljöer för att undvika riskfaktorer. Detta sker genom bland 

annat samordnat stöd för barn och unga, föräldraskapsstöd och 

områdesutvecklande arbete.  

 Fortsatt samarbetet med SISU och kultur och fritid, gällande Säker 

och trygg förening. Under år 2021 har ett arbete fortsatt för att 

utveckla konceptet att innefatta mer mjuka trygghetsvärden.  

 Utveckling av vandringslederna på Ålleberg. Arbetsgruppen har i 

samråd med intressenter på Ålleberg under året arbetat med och tagit 

fram ny ledsträckning och skyltning samt tillgänglighetsanpassat en 

sträcka. 

Inom området alkohol, narkotika, tobak och dopning och spel har 

samrådet bland annat stöttat och/eller medverkat i:  

 Framtagande av förvaltningsspecifika riktlinjer utifrån den 

kommunövergripande riktlinjen för ANDTS-förebyggande arbete.  

 Sprida kunskap om gaming till ungdomar, föräldrar och personal 

genom bland annat föreläsningar  

 Kulturanpassat föräldraskapsstöd kring ANDT-S frågor gemensamt 

med somaliska föräldraföreningen.  

 Fortsatt och utvecklat dopningssamarbete med gym, polis, SISU och 

kommunens skolor. Under hösten utbildades fritid, bad och brandkår 

i metoden 100 % ren hårdträning.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen föreslår samrådet för lokalt folkhälsoarbete att godkänna 

verksamhetsberättelsen för år 2021.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande samrådet för lokalt folkhälsoarbetes verksamhetsberättelse 

år 2021 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes verksamhetsberättelse år 2021 
Bilaga 1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes verksamhetsberättelse år 2021 

  

 

Paragrafen skickas till  
Rebecca Andersson nämndsekreterare, Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Inger Hannu, Verksamhetschef Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg 

Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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§ 2 Dnr 2022/00044 

Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt 
folkhälsoarbete år 2022 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Bakgrund 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes insatser delfinansieras via ett 

samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och Falköpings kommun. 

Samrådet har en årlig budget på 984 tusen kronor. Dessa medel fördelas till 

insatser inom följande prioriterade områden; ”Goda livsvillkor”,” 

Hälsofrämjande livsmiljöer” samt ”Tobak, alkohol, narkotika, dopning och 

spel”.  Samrådet har sedan tidigare tagit en del beslut som innebär att en stor 

del av budgeten är intecknad. Prognosen är en budget i balans vid årsskiftet. 

Bilagor 

Tjänsteutlåtande ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt 

folkhälsoarbete per februari år 2022, 2022-01-28 

Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt folkhälsoarbete per februari 

år 2022 
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§ 3 Dnr 2022/00046804 

Ansökan om stimulansmedel från socialförvaltningen 
om Senior Sport School 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att bevilja 35 000 kr till 

socialförvaltningen för Senior Sport School år 2022. 

2  Arbetet ska återrapporteras till Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 

skriftligt i slutet av år 2022. 

Bakgrund 

Socialförvaltningen ansöker om 45 000 kr till Senior Sports School. Senior 

Sport School är en hälsoresa för seniorer 60 +. Man träffas under 12 veckor 

2 dagar i veckan under 2 timmar. En av dagarna har man teori/tematräffar då 

man får lyssna till föreläsare om skadeförebyggande, kostföreläsning samt 

två tillfällen då man lagar mat tillsammans och HLR utbildning. Tematräffar 

om sömn, stress och motivation hålls av aktivitetssamordnare. Den andra 

dagen besöker man olika föreningar och privata hälsoaktörer i Falköpings 

kommun med möjlighet att prova på deras aktiviteter. Syftet med insatsen är 

att hitta en meningsfull och hälsofrämjande fritid, att få fysisk aktivitet och 

möjlighet att knyta nya kontakter. Pengarna är tänkta att användas till 

föreläsningar, annonsering och fika. 

Förvaltningens bedömning 

Insatsen stämmer överens med flera av folkhälsorådets mål;  

- Stötta arbete för samarbete med civilsamhälle och föreningar för att 

stärka dess möjligheter att skapa inkluderande mötesplatser 

- Stödja en utveckling av mötesplatser i hela kommunen där alla är 

välkomna, känner gemenskap och får en meningsfull fritid. 

- Stöd till föreningar för att främja fysisk aktivitet 

 

Bedömningen är att bevilja 35 000 kr till insatsen med uppmuntran om 

delfinansiering och försök att anordna några föreläsningar med hjälp av 

interna kompetenser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande ansökan om stimulansmedel från socialförvaltningen till 

Senior Sport School, 2022-01-28 

Ansökan om stimulansmedel från socialförvaltningen till Senior Sport 

School 
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Paragrafen skickas till  
Veronika Fogelberg, Socialförvaltningen 

Ida Johansson, Kultur- och fritidsförvaltningen            
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§ 4 Dnr 2020/00033 

Beslut om upprustning av vandringsled på Ålleberg år 
2022 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att bevilja 50 000 kronor för 

områdesutveckling på Ålleberg under år 2022.  

Bakgrund 

Under Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes sammanträde den 21 oktober 

2019 väcktes en fråga om utveckling av Ålleberg av ordförande Karola 

Svensson (C). I februari år 2020 tog Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 

beslut om att avsätta 100 000 kronor för upprustning av vandringsleder på 

Ålleberg. Ytterligare 100 000 kronor tillsattes år 2021 för att tillgodose 

ambitioner om hänvisningsskyltar och ett större skyltställ på berget. 

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. Upprustning av vandringsleder har genomförts 

tillsammans med gatuchef, representant från länsstyrelse, turistavdelning och 

fritidsavdelning i samråd med intressenter på Ålleberg såsom markägare och 

föreningar.  

Under år 2020 arbetade arbetsgruppen med att ta fram ett förslag på 

ledsträckning och förankrade sträckningen och namn på lederna med 

intressenter på Ålleberg. Gruppen tog fram en design på märkning av 

ledstolpar och förslag på design på informationstavlor med kartor och 

beskrivningar av leder. Ledstolpar med märkning sattes upp. 

Under år 2021 äskade arbetsgruppen ytterligare medel för att kunna ha ett 

större skyltställ på berget samt hänvisningsskyltar och platsskyltar. Under 

året sattes provisoriska informationstavlor upp. Arbetsgruppen tog fram och 

beställde hänvisningsskyltar, det vill säga skyltar där det står exempelvis 

”Ållebergs Änne 800 m”, samt platsspecifika skyltar, det vill säga skyltar där 

det står exempelvis ”Ållebergs Änne”.  Under år 2021 påbörjade 

byggprogrammet på gymnasiet ett arbete för att ta fram ett större skyltställ 

på vilket både länsstyrelse, kommun och intressenter på berget kan ha 

information. En yta markbereddes på berget där skyltstället ska stå. 

Under år 2021 beviljade länsstyrelsen 1 miljon till utveckling av en 

tillgänglighetsanpassad led med tillhörande rastplatser, en kortare 

tillgänglighetsanpassad sträcka samt parkering. Detta innebar att arbetet med 
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att sätta upp hänvisningsskyltar, platsspecifika skyltar samt beställning av 

ordinarie informationstavlor fick avvakta något. Den beräknade budgeten för 

arbetskostnader samt beställning av informationstavlor gick alltså inte åt år 

2021 utan omfördelades till andra folkhälsoinsatser. Det innebär att det finns 

ett behov av medel för det fortsatta arbetet för år 2022.  

 

Kostnader år 2020  

Ekstolpar   5000 

Märkning av ekstolpar   12 240 

Arbetskostnader uppsättning  50 000 

Platsskyltar   11 524 

Hänvisningsskyltar   6450 

Skyltställ   13 500 

Totalt   98 714 
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Kostnader 2021 

Tillbaka hänvisningsskyltar -6450  

Nya hänvisningsskyltar  17 581 

Ekstolpar   7350 

Provisoriska infotavlor  1019 

Ytterligare märkning  1100 

Material stort skyltställ  19 515 

Grusad yta stort skyltställ  4819 

Totalt   44 934 

 

Förväntade kostnader år 2022 

Informationsskyltar x 6   17 000 kr 

Grusad yta stort skyltställ  13 000 kr 

Stort skyltställ, gymnasiets arbete 5000 kr  

Invigning   15 000 kr 

Arbetskostnader uppsättning  50 000 kr (delas mellan kultur- och 

fritid och samhällsbyggnad) 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att bevilja ytterligare 50 000 kr år 2022 till 

utveckling av vandringsleder på Ålleberg utifrån att vissa delar av arbetet 

förskjutits i tid. Dessa medel är tänkta att gå till informationsskyltar, grusad 

yta, ett stort skyltställ samt invigning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande om upprustning av vandringsled på Ålleberg år 2022, 2022-

01-25 

  

Paragrafen skickas till  
Torbjörn Lindgren, Kultur- och fritidsförvaltningen 

Fredrik Johansson, Park- och gata 

Stefan Andersson, Kultur- och fritidsförvaltningen 

Peder Fält Hedberg, Länsstyrelsen  

Ann-Sofie Hjerp, Näringslivsavdelningen            
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§ 5 Dnr 2020/00381 

Återrapportering av Kulturidé år 2021 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Bakgrund 

Styrgruppen för Kulturidé beviljades i början på år 2020 130 000 kr till 

Kulturidés verksamhet. Gruppen fick även i uppdrag att besluta om de medel 

som finns på ett avsättningskonto gällande Kulturidé. Kulturidé som har 

bedrivits i lite olika former sedan år 2011 och har som syfte att öka 

inkludering och möten mellan människor genom att skapa kultur- och eller 

fritidsaktiviteter. Året har varit präglat av Covid-pandemin och få möten och 

aktiviteter har genomförts jämfört med andra år. Ett antal insatser har ändå 

genomförts såsom datakurser, samhällsinformation, mat- och pratträffar, 

kulturträffar samt sommaraktiviteter för barn och unga i Dotorpsområdet. 

Styrgruppen tog även ett beslut att köpa in fritidsutrustning för personer med 

funktionsvariation till fritidsbanken då det är känt att den fysiska aktiviteten 

är lägre hos målgruppen.  

Bilagor 

Tjänsteutlåtande från kommunledingsförvaltningen, 2022-02-01 

Rapport om Kulturidé år 2021 
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§ 6 Dnr 2019/00507804 

Återrapportering av Falköpings nattvandrarförening år 
2021 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Bakgrund 

Falköpings Nattvandrarförening beviljades 10 000 kr år 2021 för inköp av 

mössor och vantar med reflexer. Detta har lett till att fler ungdomar syns i 

mörkret och att nattvandrarna har något att bryta isen med förutom 

godisklubbor. Falköpings nattvandrarförening är en del av en rikstäckande 

organisation av ideella föreningar. Syftet med nattvandring är att det ska 

finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga 

människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro 

förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk. 

Nattvandrarna finns ute kvällar och nätter på helgerna samt på festivaler och 

högriskhelger. År 2021 har varit väldigt annorlunda på grund av pandemin, 

nattvandrarna har vandrat endast 17 gånger, mestadels på fredagar. Målet är 

att finnas till hands för att kunna sätta gränser, skapa trygghet och ge stöd 

och hjälp när det behövs. Alla nattvandrare bär den lätt igenkännliga gula 

jackan när de är i tjänst.       

Bilagor 

Tjänsteutlåtande - Återrapport gällande stimulansmedel till Falköpings 

nattvandrarförening år 2021 

Återrapport Samrådet för lokalt folkhälsoarbete - Nattvandrarna  

  

 

Paragrafen skickas till  
Marianne Fridolfsson, Nattvandrarna 
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§ 7 Dnr 2021/00053 

Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbete 
presidiums delegationsbeslut år 2021 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1 Nedanstående delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Bakgrund 

Under december månad togs tre delegationsbeslut gällande stimulansmedel 

från samråd för lokalt folkhälsoarbetes medel. Delegationsbeslutet fattades 

med stöd av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut den 27 februari år 

2019 §2.  

Beviljande av medel till Falköpings nattvandrarförening för år 2022 
samt år 2023. KS 2021/00537 
Falköpings nattvandrarförening beviljades 20 000 kr till sitt arbete för år 

2022 samt år 2023. Falköpings nattvandrarförening är en del av en 

rikstäckande organisation av ideella föreningar. Syftet med nattvandring är 

att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet 

bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. 

Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, 

våld och drogmissbruk. Nattvandrarna finns ute kvällar och nätter på 

helgerna samt på festivaler och högriskhelger. Målet är att finnas till hands 

för att kunna sätta gränser, skapa trygghet och ge stöd och hjälp när det 

behövs. Alla nattvandrare bär den lätt igenkännliga gula jackan när de är i 

tjänst. Falköpings nattvandrarförening har utgifter såsom godisklubbor, korv, 

fika, reflexer, uppmuntran till vandrare (ex julklapp). Utrustning såsom 

handsprit, munskydd och engångshandskar.  upptryckning av 

informationsfoldrar, HLR-utbildning m.m.  

Beviljande av medel till IOGT-NTO för aktiviteter under ”Vit Jul” KS 
2021/00498 

IOGT-NTO – beviljades 10 000 kr för aktiviteter i samband med en Vit Jul. 

IOGT-NTO är en organisation som arbetar för en restriktiv alkoholpolitik 

och med social verksamhet för barn, unga och vuxna. Vit Jul är dels ett 

påverkansarbete och en kampanj för att uppmuntra fler att fira jul 

alkoholfritt. Vit Jul anordnar även aktiviteter där barn och unga ges 

möjlighet till ett jullov med värme, gemenskap och julglädje. Vit Jul 

genomförde ett antal aktiviteter i Falköping under jullovet såsom bakning, 

julgodistillverkning, pyssel, tipspromenad, musiktävling och 

julgransplundring.  
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Beslut om medel till föräldraskapsstöd i Sverige KS 2021/00540 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes presidium beviljade 40 000 kr till 

föräldraskapsstödsutbildningen FÖS – föräldraskapsstöd i Sverige. Samrådet 

för lokalt folkhälsoarbete har inom ramen för målområdet ”Goda livsvillkor” 

valt att prioritera insatser kring kulturanpassat föräldraskapsstöd. Vi vet att 

en god relation föräldrar- och barn emellan är en skyddsfaktor för att 

undvika ohälsa. I Falköpings kommun finns det ett behov av att stärka och 

utveckla det föräldraskapsstöd vi har att nå ut till föräldrar med olika 

bakgrund och till föräldrar med barn i olika åldrar. Utifrån behovet beslutade 

samrådets presidium att lägga 40 000 kr på utbildning i metoden FÖS – 

föräldraskapsstöd i Sverige. Metoden innebär samhällsorienterade 

föräldraträffar för utrikesfödda föräldrar med syfte att känna sig tryggare i 

sitt föräldraskap och få kunskap om områden som är viktiga för familjelivet i 

Sverige med teman som; att vara förälder i ett nytt land, förskola/skola, 

hälso- och sjukvård, föräldrars rättigheter och skyldigheter, att vara 

tonårsförälder.  

Bilagor 

Tjänsteutlåtande redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes 

presidiums delegationsbeslut december år 2021, 2022-01-26 

  

 

Paragrafen skickas till  
Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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§ 8 Dnr 2022/00042000 

Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes 
presidiums delegationsbeslut år 2022 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Nedanstående delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Bakgrund 

Under januari månad togs ett delegationsbeslut gällande stimulansmedel från 

samråd för lokalt folkhälsoarbetes medel. Delegationsbeslutet fattades med 

stöd av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut den 27 februari år 2019 

§2.  

Beviljande av medel till Falköpings AIK OK till Hitta Ut KS 2022/00041 

Falköpings AIK OK beviljades 40 000 kr för att starta ”Hitta ut” i Falköping. 

Hitta ut är en form av orientering med syfte att locka till fysisk aktivitet och 

att upptäcka närmiljön. Hitta ut kommer under år 2022 att finnas på över 90 

orter och drivs av Svenska Orienteringsförbundet samt lokala 

orienteringsklubbar. Som deltagare i hitta ut letar man efter checkpoints, fyra 

olika svårighetsgrader, i lättillgänglig stadsmiljö och tätortsnära skogar. Till 

sin hjälp har man en papperskarta eller använder kartan i Hitta-ut-appen. 

Planen är att lansera Falköpings Hitta ut i maj år 2022 och platser som 

diskuteras i en första omgång är Falköpings tätort, Mösseberg samt Ålleberg. 

Pengarna är tänkta att användas till licensavgift till svenska 

Orienteringsförbundet, inköp av material till checkpoints-stolpar, golv- och 

bordsställ till kartor samt formgivning, distribution och tryck av karta till 

hushåll.  

Bilagor 

Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes presidiums 

delegationsbeslut januari år 2022, 2022-01-26 

  

 

Paragrafen skickas till  
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden            
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§ 9 Dnr 2021/00464002 

Redovisning av medel och rapport kring psykisk hälsa 
och suicidprevention 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Bakgrund 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete bidrog under år 2021 med 20 000 kr till 

suicidpreventiva utbildningsinsatser. Nathalie Urbäck och Emelie 

Westerling, projektledare och instruktörer i MHFA i Falköping berättar om 

arbetet. Pengarna från samrådet gick till utbildningsmaterial när MHFA-

instruktörerna skulle sprida kunskap vidare till olika personalgrupper. 

MHFA står för första hjälpen till psykisk hälsa och är en utbildning för att 

känna igen och ingripa när någon mår dåligt. De personalgrupper som fått ta 

del av utbildningen under år 2021 är avdelning funktionsnedsättning, 

dagligverksamhet, hemtjänst, gruppbostäder inom omsorgen, personliga 

assistenter och resursteam. Emelie och Nathalie berättar att de i slutet på år 

2021 anställdes i ett projekt i syfte att ytterligare sprida MHFA och andra 

suicidpreventiva utbildningsinsatser i socialförvaltningen och i andra 

förvaltningar i kommunen.  

Bilagor 

Tjänsteutlåtande information om medel till suicidpreventionsutbildning 
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§ 10 Dnr 2020/00392804 

Återrapportering om suicidpreventionsutbildning från 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Bakgrund 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljade 60 000 kronor till 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg för suicidpreventionsutbildning för år 

2020. Christian Velander, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS)  

berättar om arbetet. Falköping utbildade hösten år 2020 samt våren år 2021 

instruktörer inom räddningstjänst och socialförvaltning i suicidpreventiva 

samtalsmetoder. Utbildningen heter AOSP - akut omhändertagande av 

självmordsnära person och är en riktad utbildning till blåljusgrupper. Ett 

antal personer utbildades till instruktörer och nu har dessa instruktörer i sin 

tur utbildat samtlig personal inom räddningstjänsten. Ambitionen är att 

instruktörerna även ska utbilda annan personal i kommunen samt grupper av 

allmänheten. Syftet är att förebygga psykisk ohälsa och suicid hos människor 

i Falköping. Detta sker genom att instruktörerna utbildar i psykisk ohälsa, 

ökad beredskap och kunskap för att kunna ta kontakt och samtala med en 

person som befinner sig i en självmordssituation.  

Bilagor 

Tjänsteutlåtande om återrapport om suicidpreventionsutbildning från 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, 2022-01-26 
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§ 11 Dnr 2021/00309 

Återrapportering om stimulansmedel till SSPF-
konferens från SSPF-gruppen (socialtjänst, skola, polis 
och fritid) 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Bakgrund 

SSPF gruppen och fältarna beviljades 40 000 kr för att genomföra en 

tvådagarskonferens i syfte utveckla arbetet med SSPF. SSPF är en 

samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid i Falköping i 

syfte att fånga upp ungdomar i riskzonen för kriminalitet och/eller 

drogmissbruk. Modellen riktar sig till ungdomar 12-18 år och deras föräldrar 

och handlar om att bryta normavvikande beteende både på individ- och 

gruppnivå. En kärna i SSPF-arbetet handlar om att inhämta samtycke från 

vårdnadshavaren för att kunna samverka kring ungdomar på individnivå. I 

arbetet finns en arbetsgrupp och en styrgrupp. Arbetsgruppens roll är bland 

annat att tidigt identifiera ungdomar i riskzon och snabbt och tillsammans 

sätta in insatser. Styrgruppens roll är bland annat att skapa förutsättningar för 

arbetsgruppen. Genom konferensen jobbade arbetsgruppen och styrgruppen 

stärka tilliten sinsemellan. Processarbetet påverkades av att representationen 

på de som deltog inte var optimal. Samtidigt ledde dagarna till ökad tillit 

inom socialförvaltning och mellan polis och socialförvaltning. Gruppen 

påbörjade ett arbete för att skapa rutiner och riktlinjer för hur den lokala 

modellen ska se ut i Falköping med inspiration från Göteborg och Ale. Tips 

som togs med är att det finns behov av en koordinator som gör en 

riskbedömning vid nytt samtycke, kallar till nätverksmöte inom två veckor 

och ser till att en åtgärdsplan upprättas där flera olika tjänstemän tar ett 

ansvar för att insatser ska komma till stånd snabbt och sedan verkställer 

dessa och rapporterar in till koordinatorn. 

Bilagor 

Tjänsteutlåtande återrapport stimulansmedel till SSPF-konferens från SSPF-

gruppen (socialtjänst, skola, polis och fritid).  

Återrapport stimulansmedel SSPF-konferens från SSPF-gruppen 
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§ 1 Dnr 2022/00045042 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes 
verksamhetsberättelse år 2021 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete godkänner verksamhetsberättelse för 


år 2021. 


Bakgrund 


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 2021 var barn- och ungdomar 0-25 samt personer 60 år och 


äldre prioriterade målgrupper. Inriktningsområden som särskilt lyfts fram är 


riktade insatser kopplat till trygghet, föräldraskapsstöd och 


områdesutveckling. De aktiviteter som skett under år 2021 och som har 


finansierats 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”. 


Inom goda livsvillkor har samrådet exempelvis stöttat och/eller 


medverkat i:  


 Kulturidé, ett projekt riktat mot socioekonomiskt utsatta grupper med 


stöd till aktiviteter och idéer som främjar möten och inkludering. 


 Utbildningar kring suicidprevention samt medverkan i lokal 


vårdsamverkansgrupp barn- och unga. 


 Uppstart av föräldraskapsstödsprojekt i syfte att utveckla befintligt 


föräldraskapsstöd att bli mer sammanhållet, nå fler åldrar och fler 


kulturer.  


 Områdesutvecklande arbete där kommunen satsar på samverkan 


mellan bland annat föreningsliv, fritidsverksamhet och kulturaktörer 


för att erbjuda levande mötesplatser på flera platser och orter. 
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Inom området hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor har 


samrådet bland annat stöttat och/eller medverkat i:  


 Utredning av kommunens trygghetsarbete. Där 


kommunledningsgruppen nu utsett sig själva till styrgrupp i arbetet 


vilket innebär att jobba med skyddsfaktorer som trygg familj, trygg 


förskola och skola, trygga mötesplatser och relationer samt trygga 


fysiska miljöer för att undvika riskfaktorer. Detta sker genom bland 


annat samordnat stöd för barn och unga, föräldraskapsstöd och 


områdesutvecklande arbete.  


 Fortsatt samarbetet med SISU och kultur och fritid, gällande Säker 


och trygg förening. Under år 2021 har ett arbete fortsatt för att 


utveckla konceptet att innefatta mer mjuka trygghetsvärden.  


 Utveckling av vandringslederna på Ålleberg. Arbetsgruppen har i 


samråd med intressenter på Ålleberg under året arbetat med och tagit 


fram ny ledsträckning och skyltning samt tillgänglighetsanpassat en 


sträcka. 


Inom området alkohol, narkotika, tobak och dopning och spel har 


samrådet bland annat stöttat och/eller medverkat i:  


 Framtagande av förvaltningsspecifika riktlinjer utifrån den 


kommunövergripande riktlinjen för ANDTS-förebyggande arbete.  


 Sprida kunskap om gaming till ungdomar, föräldrar och personal 


genom bland annat föreläsningar  


 Kulturanpassat föräldraskapsstöd kring ANDT-S frågor gemensamt 


med somaliska föräldraföreningen.  


 Fortsatt och utvecklat dopningssamarbete med gym, polis, SISU och 


kommunens skolor. Under hösten utbildades fritid, bad och brandkår 


i metoden 100 % ren hårdträning.  


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningen föreslår samrådet för lokalt folkhälsoarbete att godkänna 


verksamhetsberättelsen för år 2021.   







 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


5 (19) 


Sammanträdesdatum 


2022-02-08 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande samrådet för lokalt folkhälsoarbetes verksamhetsberättelse 


år 2021 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes verksamhetsberättelse år 2021 
Bilaga 1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes verksamhetsberättelse år 2021 


  


 


Paragrafen skickas till  
Rebecca Andersson nämndsekreterare, Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden 


Inger Hannu, Verksamhetschef Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg 


Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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§ 2 Dnr 2022/00044 


Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt 
folkhälsoarbete år 2022 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 


handlingarna. 


Bakgrund 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes insatser delfinansieras via ett 


samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och Falköpings kommun. 


Samrådet har en årlig budget på 984 tusen kronor. Dessa medel fördelas till 


insatser inom följande prioriterade områden; ”Goda livsvillkor”,” 


Hälsofrämjande livsmiljöer” samt ”Tobak, alkohol, narkotika, dopning och 


spel”.  Samrådet har sedan tidigare tagit en del beslut som innebär att en stor 


del av budgeten är intecknad. Prognosen är en budget i balans vid årsskiftet. 


Bilagor 


Tjänsteutlåtande ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt 


folkhälsoarbete per februari år 2022, 2022-01-28 


Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt folkhälsoarbete per februari 


år 2022 
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§ 3 Dnr 2022/00046804 


Ansökan om stimulansmedel från socialförvaltningen 
om Senior Sport School 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att bevilja 35 000 kr till 


socialförvaltningen för Senior Sport School år 2022. 


2  Arbetet ska återrapporteras till Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 


skriftligt i slutet av år 2022. 


Bakgrund 


Socialförvaltningen ansöker om 45 000 kr till Senior Sports School. Senior 


Sport School är en hälsoresa för seniorer 60 +. Man träffas under 12 veckor 


2 dagar i veckan under 2 timmar. En av dagarna har man teori/tematräffar då 


man får lyssna till föreläsare om skadeförebyggande, kostföreläsning samt 


två tillfällen då man lagar mat tillsammans och HLR utbildning. Tematräffar 


om sömn, stress och motivation hålls av aktivitetssamordnare. Den andra 


dagen besöker man olika föreningar och privata hälsoaktörer i Falköpings 


kommun med möjlighet att prova på deras aktiviteter. Syftet med insatsen är 


att hitta en meningsfull och hälsofrämjande fritid, att få fysisk aktivitet och 


möjlighet att knyta nya kontakter. Pengarna är tänkta att användas till 


föreläsningar, annonsering och fika. 


Förvaltningens bedömning 


Insatsen stämmer överens med flera av folkhälsorådets mål;  


- Stötta arbete för samarbete med civilsamhälle och föreningar för att 


stärka dess möjligheter att skapa inkluderande mötesplatser 


- Stödja en utveckling av mötesplatser i hela kommunen där alla är 


välkomna, känner gemenskap och får en meningsfull fritid. 


- Stöd till föreningar för att främja fysisk aktivitet 


 


Bedömningen är att bevilja 35 000 kr till insatsen med uppmuntran om 


delfinansiering och försök att anordna några föreläsningar med hjälp av 


interna kompetenser. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande ansökan om stimulansmedel från socialförvaltningen till 


Senior Sport School, 2022-01-28 


Ansökan om stimulansmedel från socialförvaltningen till Senior Sport 


School 
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Paragrafen skickas till  
Veronika Fogelberg, Socialförvaltningen 


Ida Johansson, Kultur- och fritidsförvaltningen            
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§ 4 Dnr 2020/00033 


Beslut om upprustning av vandringsled på Ålleberg år 
2022 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att bevilja 50 000 kronor för 


områdesutveckling på Ålleberg under år 2022.  


Bakgrund 


Under Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes sammanträde den 21 oktober 


2019 väcktes en fråga om utveckling av Ålleberg av ordförande Karola 


Svensson (C). I februari år 2020 tog Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 


beslut om att avsätta 100 000 kronor för upprustning av vandringsleder på 


Ålleberg. Ytterligare 100 000 kronor tillsattes år 2021 för att tillgodose 


ambitioner om hänvisningsskyltar och ett större skyltställ på berget. 


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. Upprustning av vandringsleder har genomförts 


tillsammans med gatuchef, representant från länsstyrelse, turistavdelning och 


fritidsavdelning i samråd med intressenter på Ålleberg såsom markägare och 


föreningar.  


Under år 2020 arbetade arbetsgruppen med att ta fram ett förslag på 


ledsträckning och förankrade sträckningen och namn på lederna med 


intressenter på Ålleberg. Gruppen tog fram en design på märkning av 


ledstolpar och förslag på design på informationstavlor med kartor och 


beskrivningar av leder. Ledstolpar med märkning sattes upp. 


Under år 2021 äskade arbetsgruppen ytterligare medel för att kunna ha ett 


större skyltställ på berget samt hänvisningsskyltar och platsskyltar. Under 


året sattes provisoriska informationstavlor upp. Arbetsgruppen tog fram och 


beställde hänvisningsskyltar, det vill säga skyltar där det står exempelvis 


”Ållebergs Änne 800 m”, samt platsspecifika skyltar, det vill säga skyltar där 


det står exempelvis ”Ållebergs Änne”.  Under år 2021 påbörjade 


byggprogrammet på gymnasiet ett arbete för att ta fram ett större skyltställ 


på vilket både länsstyrelse, kommun och intressenter på berget kan ha 


information. En yta markbereddes på berget där skyltstället ska stå. 


Under år 2021 beviljade länsstyrelsen 1 miljon till utveckling av en 


tillgänglighetsanpassad led med tillhörande rastplatser, en kortare 


tillgänglighetsanpassad sträcka samt parkering. Detta innebar att arbetet med 
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att sätta upp hänvisningsskyltar, platsspecifika skyltar samt beställning av 


ordinarie informationstavlor fick avvakta något. Den beräknade budgeten för 


arbetskostnader samt beställning av informationstavlor gick alltså inte åt år 


2021 utan omfördelades till andra folkhälsoinsatser. Det innebär att det finns 


ett behov av medel för det fortsatta arbetet för år 2022.  


 


Kostnader år 2020  


Ekstolpar   5000 


Märkning av ekstolpar   12 240 


Arbetskostnader uppsättning  50 000 


Platsskyltar   11 524 


Hänvisningsskyltar   6450 


Skyltställ   13 500 


Totalt   98 714 
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Kostnader 2021 


Tillbaka hänvisningsskyltar -6450  


Nya hänvisningsskyltar  17 581 


Ekstolpar   7350 


Provisoriska infotavlor  1019 


Ytterligare märkning  1100 


Material stort skyltställ  19 515 


Grusad yta stort skyltställ  4819 


Totalt   44 934 


 


Förväntade kostnader år 2022 


Informationsskyltar x 6   17 000 kr 


Grusad yta stort skyltställ  13 000 kr 


Stort skyltställ, gymnasiets arbete 5000 kr  


Invigning   15 000 kr 


Arbetskostnader uppsättning  50 000 kr (delas mellan kultur- och 


fritid och samhällsbyggnad) 


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningens bedömning är att bevilja ytterligare 50 000 kr år 2022 till 


utveckling av vandringsleder på Ålleberg utifrån att vissa delar av arbetet 


förskjutits i tid. Dessa medel är tänkta att gå till informationsskyltar, grusad 


yta, ett stort skyltställ samt invigning. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande om upprustning av vandringsled på Ålleberg år 2022, 2022-


01-25 


  


Paragrafen skickas till  
Torbjörn Lindgren, Kultur- och fritidsförvaltningen 


Fredrik Johansson, Park- och gata 


Stefan Andersson, Kultur- och fritidsförvaltningen 


Peder Fält Hedberg, Länsstyrelsen  


Ann-Sofie Hjerp, Näringslivsavdelningen            
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§ 5 Dnr 2020/00381 


Återrapportering av Kulturidé år 2021 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 


handlingarna. 


Bakgrund 


Styrgruppen för Kulturidé beviljades i början på år 2020 130 000 kr till 


Kulturidés verksamhet. Gruppen fick även i uppdrag att besluta om de medel 


som finns på ett avsättningskonto gällande Kulturidé. Kulturidé som har 


bedrivits i lite olika former sedan år 2011 och har som syfte att öka 


inkludering och möten mellan människor genom att skapa kultur- och eller 


fritidsaktiviteter. Året har varit präglat av Covid-pandemin och få möten och 


aktiviteter har genomförts jämfört med andra år. Ett antal insatser har ändå 


genomförts såsom datakurser, samhällsinformation, mat- och pratträffar, 


kulturträffar samt sommaraktiviteter för barn och unga i Dotorpsområdet. 


Styrgruppen tog även ett beslut att köpa in fritidsutrustning för personer med 


funktionsvariation till fritidsbanken då det är känt att den fysiska aktiviteten 


är lägre hos målgruppen.  


Bilagor 


Tjänsteutlåtande från kommunledingsförvaltningen, 2022-02-01 


Rapport om Kulturidé år 2021 
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§ 6 Dnr 2019/00507804 


Återrapportering av Falköpings nattvandrarförening år 
2021 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 


handlingarna. 


Bakgrund 


Falköpings Nattvandrarförening beviljades 10 000 kr år 2021 för inköp av 


mössor och vantar med reflexer. Detta har lett till att fler ungdomar syns i 


mörkret och att nattvandrarna har något att bryta isen med förutom 


godisklubbor. Falköpings nattvandrarförening är en del av en rikstäckande 


organisation av ideella föreningar. Syftet med nattvandring är att det ska 


finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga 


människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro 


förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk. 


Nattvandrarna finns ute kvällar och nätter på helgerna samt på festivaler och 


högriskhelger. År 2021 har varit väldigt annorlunda på grund av pandemin, 


nattvandrarna har vandrat endast 17 gånger, mestadels på fredagar. Målet är 


att finnas till hands för att kunna sätta gränser, skapa trygghet och ge stöd 


och hjälp när det behövs. Alla nattvandrare bär den lätt igenkännliga gula 


jackan när de är i tjänst.       


Bilagor 


Tjänsteutlåtande - Återrapport gällande stimulansmedel till Falköpings 


nattvandrarförening år 2021 


Återrapport Samrådet för lokalt folkhälsoarbete - Nattvandrarna  


  


 


Paragrafen skickas till  
Marianne Fridolfsson, Nattvandrarna 
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§ 7 Dnr 2021/00053 


Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbete 
presidiums delegationsbeslut år 2021 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1 Nedanstående delegationsbeslut läggs till handlingarna. 


Bakgrund 


Under december månad togs tre delegationsbeslut gällande stimulansmedel 


från samråd för lokalt folkhälsoarbetes medel. Delegationsbeslutet fattades 


med stöd av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut den 27 februari år 


2019 §2.  


Beviljande av medel till Falköpings nattvandrarförening för år 2022 
samt år 2023. KS 2021/00537 
Falköpings nattvandrarförening beviljades 20 000 kr till sitt arbete för år 


2022 samt år 2023. Falköpings nattvandrarförening är en del av en 


rikstäckande organisation av ideella föreningar. Syftet med nattvandring är 


att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet 


bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. 


Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, 


våld och drogmissbruk. Nattvandrarna finns ute kvällar och nätter på 


helgerna samt på festivaler och högriskhelger. Målet är att finnas till hands 


för att kunna sätta gränser, skapa trygghet och ge stöd och hjälp när det 


behövs. Alla nattvandrare bär den lätt igenkännliga gula jackan när de är i 


tjänst. Falköpings nattvandrarförening har utgifter såsom godisklubbor, korv, 


fika, reflexer, uppmuntran till vandrare (ex julklapp). Utrustning såsom 


handsprit, munskydd och engångshandskar.  upptryckning av 


informationsfoldrar, HLR-utbildning m.m.  


Beviljande av medel till IOGT-NTO för aktiviteter under ”Vit Jul” KS 
2021/00498 


IOGT-NTO – beviljades 10 000 kr för aktiviteter i samband med en Vit Jul. 


IOGT-NTO är en organisation som arbetar för en restriktiv alkoholpolitik 


och med social verksamhet för barn, unga och vuxna. Vit Jul är dels ett 


påverkansarbete och en kampanj för att uppmuntra fler att fira jul 


alkoholfritt. Vit Jul anordnar även aktiviteter där barn och unga ges 


möjlighet till ett jullov med värme, gemenskap och julglädje. Vit Jul 


genomförde ett antal aktiviteter i Falköping under jullovet såsom bakning, 


julgodistillverkning, pyssel, tipspromenad, musiktävling och 


julgransplundring.  
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Beslut om medel till föräldraskapsstöd i Sverige KS 2021/00540 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes presidium beviljade 40 000 kr till 


föräldraskapsstödsutbildningen FÖS – föräldraskapsstöd i Sverige. Samrådet 


för lokalt folkhälsoarbete har inom ramen för målområdet ”Goda livsvillkor” 


valt att prioritera insatser kring kulturanpassat föräldraskapsstöd. Vi vet att 


en god relation föräldrar- och barn emellan är en skyddsfaktor för att 


undvika ohälsa. I Falköpings kommun finns det ett behov av att stärka och 


utveckla det föräldraskapsstöd vi har att nå ut till föräldrar med olika 


bakgrund och till föräldrar med barn i olika åldrar. Utifrån behovet beslutade 


samrådets presidium att lägga 40 000 kr på utbildning i metoden FÖS – 


föräldraskapsstöd i Sverige. Metoden innebär samhällsorienterade 


föräldraträffar för utrikesfödda föräldrar med syfte att känna sig tryggare i 


sitt föräldraskap och få kunskap om områden som är viktiga för familjelivet i 


Sverige med teman som; att vara förälder i ett nytt land, förskola/skola, 


hälso- och sjukvård, föräldrars rättigheter och skyldigheter, att vara 


tonårsförälder.  


Bilagor 


Tjänsteutlåtande redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes 


presidiums delegationsbeslut december år 2021, 2022-01-26 


  


 


Paragrafen skickas till  
Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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§ 8 Dnr 2022/00042000 


Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes 
presidiums delegationsbeslut år 2022 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Nedanstående delegationsbeslut läggs till handlingarna. 


Bakgrund 


Under januari månad togs ett delegationsbeslut gällande stimulansmedel från 


samråd för lokalt folkhälsoarbetes medel. Delegationsbeslutet fattades med 


stöd av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut den 27 februari år 2019 


§2.  


Beviljande av medel till Falköpings AIK OK till Hitta Ut KS 2022/00041 


Falköpings AIK OK beviljades 40 000 kr för att starta ”Hitta ut” i Falköping. 


Hitta ut är en form av orientering med syfte att locka till fysisk aktivitet och 


att upptäcka närmiljön. Hitta ut kommer under år 2022 att finnas på över 90 


orter och drivs av Svenska Orienteringsförbundet samt lokala 


orienteringsklubbar. Som deltagare i hitta ut letar man efter checkpoints, fyra 


olika svårighetsgrader, i lättillgänglig stadsmiljö och tätortsnära skogar. Till 


sin hjälp har man en papperskarta eller använder kartan i Hitta-ut-appen. 


Planen är att lansera Falköpings Hitta ut i maj år 2022 och platser som 


diskuteras i en första omgång är Falköpings tätort, Mösseberg samt Ålleberg. 


Pengarna är tänkta att användas till licensavgift till svenska 


Orienteringsförbundet, inköp av material till checkpoints-stolpar, golv- och 


bordsställ till kartor samt formgivning, distribution och tryck av karta till 


hushåll.  


Bilagor 


Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes presidiums 


delegationsbeslut januari år 2022, 2022-01-26 


  


 


Paragrafen skickas till  
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden            
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§ 9 Dnr 2021/00464002 


Redovisning av medel och rapport kring psykisk hälsa 
och suicidprevention 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 


handlingarna. 


Bakgrund 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbete bidrog under år 2021 med 20 000 kr till 


suicidpreventiva utbildningsinsatser. Nathalie Urbäck och Emelie 


Westerling, projektledare och instruktörer i MHFA i Falköping berättar om 


arbetet. Pengarna från samrådet gick till utbildningsmaterial när MHFA-


instruktörerna skulle sprida kunskap vidare till olika personalgrupper. 


MHFA står för första hjälpen till psykisk hälsa och är en utbildning för att 


känna igen och ingripa när någon mår dåligt. De personalgrupper som fått ta 


del av utbildningen under år 2021 är avdelning funktionsnedsättning, 


dagligverksamhet, hemtjänst, gruppbostäder inom omsorgen, personliga 


assistenter och resursteam. Emelie och Nathalie berättar att de i slutet på år 


2021 anställdes i ett projekt i syfte att ytterligare sprida MHFA och andra 


suicidpreventiva utbildningsinsatser i socialförvaltningen och i andra 


förvaltningar i kommunen.  


Bilagor 


Tjänsteutlåtande information om medel till suicidpreventionsutbildning 
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§ 10 Dnr 2020/00392804 


Återrapportering om suicidpreventionsutbildning från 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 


handlingarna. 


Bakgrund 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljade 60 000 kronor till 


Samhällsskydd Mellersta Skaraborg för suicidpreventionsutbildning för år 


2020. Christian Velander, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS)  


berättar om arbetet. Falköping utbildade hösten år 2020 samt våren år 2021 


instruktörer inom räddningstjänst och socialförvaltning i suicidpreventiva 


samtalsmetoder. Utbildningen heter AOSP - akut omhändertagande av 


självmordsnära person och är en riktad utbildning till blåljusgrupper. Ett 


antal personer utbildades till instruktörer och nu har dessa instruktörer i sin 


tur utbildat samtlig personal inom räddningstjänsten. Ambitionen är att 


instruktörerna även ska utbilda annan personal i kommunen samt grupper av 


allmänheten. Syftet är att förebygga psykisk ohälsa och suicid hos människor 


i Falköping. Detta sker genom att instruktörerna utbildar i psykisk ohälsa, 


ökad beredskap och kunskap för att kunna ta kontakt och samtala med en 


person som befinner sig i en självmordssituation.  


Bilagor 


Tjänsteutlåtande om återrapport om suicidpreventionsutbildning från 


Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, 2022-01-26 
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§ 11 Dnr 2021/00309 


Återrapportering om stimulansmedel till SSPF-
konferens från SSPF-gruppen (socialtjänst, skola, polis 
och fritid) 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 


handlingarna. 


Bakgrund 


SSPF gruppen och fältarna beviljades 40 000 kr för att genomföra en 


tvådagarskonferens i syfte utveckla arbetet med SSPF. SSPF är en 


samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid i Falköping i 


syfte att fånga upp ungdomar i riskzonen för kriminalitet och/eller 


drogmissbruk. Modellen riktar sig till ungdomar 12-18 år och deras föräldrar 


och handlar om att bryta normavvikande beteende både på individ- och 


gruppnivå. En kärna i SSPF-arbetet handlar om att inhämta samtycke från 


vårdnadshavaren för att kunna samverka kring ungdomar på individnivå. I 


arbetet finns en arbetsgrupp och en styrgrupp. Arbetsgruppens roll är bland 


annat att tidigt identifiera ungdomar i riskzon och snabbt och tillsammans 


sätta in insatser. Styrgruppens roll är bland annat att skapa förutsättningar för 


arbetsgruppen. Genom konferensen jobbade arbetsgruppen och styrgruppen 


stärka tilliten sinsemellan. Processarbetet påverkades av att representationen 


på de som deltog inte var optimal. Samtidigt ledde dagarna till ökad tillit 


inom socialförvaltning och mellan polis och socialförvaltning. Gruppen 


påbörjade ett arbete för att skapa rutiner och riktlinjer för hur den lokala 


modellen ska se ut i Falköping med inspiration från Göteborg och Ale. Tips 


som togs med är att det finns behov av en koordinator som gör en 


riskbedömning vid nytt samtycke, kallar till nätverksmöte inom två veckor 


och ser till att en åtgärdsplan upprättas där flera olika tjänstemän tar ett 


ansvar för att insatser ska komma till stånd snabbt och sedan verkställer 


dessa och rapporterar in till koordinatorn. 


Bilagor 


Tjänsteutlåtande återrapport stimulansmedel till SSPF-konferens från SSPF-


gruppen (socialtjänst, skola, polis och fritid).  


Återrapport stimulansmedel SSPF-konferens från SSPF-gruppen 
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