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§ 1 Dnr 2021/00548 

Medborgarlöfte i Falköping år 2022 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till 
beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet föreslår kommunstyrelsen 

att anta medborgarlöftet för år 2022.  

Bakgrund 

Medborgarlöftet är en del av den samverkansöverenskommelse mellan 

Polisen och kommunen som antas av kommunstyrelsen. Medborgarlöftet 

handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och 

minska brottsligheten. Medborgarlöftet är framtaget genom 

medborgardialog, medarbetardialog inom Polisen, statistik och lokala 

kartläggningar. 

Under 2022 kommer lokalpolisområde östra Skaraborg och Falköpings 

kommun särskilt fokusera på bekämpning av narkotika samt 

trygghetsskapande åtgärder i utpekade områden. Detta genom följande 

aktiviteter:  

 Att fortsätta med trygghetsskapande arbete i områden som 

framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med EST 

(Effektiv Samordning för Trygghet).  

 Att tillsammans fånga upp unga med riskbeteenden gällande alkohol, 

narkotika, dopning och tobaksanvändande. 

 Att fortsätta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och 

polisens trygghetsfrämjande arbete. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen vill betona vikten av att nära samarbete mellan kommunen 

och polisen i det trygghetsskapande och trygghetsfrämjande arbetet. 

Utpekade fokusområden och insatser i medborgarlöftet stämmer väl med 

kommunens förebyggande och främjande arbete med trygghet och är en 

viktig pusselbit i det.   

Beslutsunderlag 

Förslag till medborgarlöfte i Falköping 2022 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen 2022-02-02 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 2 Dnr 2022/00055 

Information om familjecentralen 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Information 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018, § 102, att från och med 

mandatperioden 2019–2022 inrätta ett utskott för sociala hållbarhetsfrågor 

under kommunstyrelsen. Utskottet fick ta över folkhälsorådets, brottsföre-

byggande rådets och mångfaldsutskottets ansvarsområden, vilka avvecklades 

från och med mandatperiodskiftet.  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har ansvar att leda, samordna 

och driva på ett aktivt och systematiskt socialt hållbarhetsarbete utifrån fem 

framtagna fokusområden där trygghet är ett. 

 Barn, unga, familj och hälsa 

 Trygghet 

 Demokrati, inflytande och social sammanhållning 

 Utbildning och sysselsättning 

 Fysisk miljö och bostadsmiljö 

 

Ett viktigt område både för att skapa trygghet och för att ge barn, unga och 

familjer förutsättningar till en god hälsa är tidiga insatser för barn och unga. 

Här är familjecentralen en viktig främjande arena som kan stötta 

barnfamiljer i ett tidigt skede. Martina Svensson samt Helena Blom, 

familjepedagoger på Familjecentralen berättar om Familjecentralens arbete.  

Det var dåvarande Folkhälsorådet tog initiativ till att starta upp en 

familjecentral i Falköping år 2002. Nu drivs den i ordinarie verksamhet i 

samverkan mellan socialförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning samt 

mödravård och barnhälsovård. Familjecentralen är en mötesplats för alla 

föräldrar och barnfamiljer där man kan få stöd och råd från duktig personal 

om olika frågor som har med föräldraskap att göra men också lära känna 

andra föräldrar.  

Den fungerar som en lågtröskelverksamhet dit man inte behöver vara 

hjälpsökande för att gå men där personalen på ett odramatiskt sätt genom 

sina olika kompetenser gemensamt kan hjälpa en familj om det skulle uppstå 

ett behov av extra stöd. Familjecentralen har fått till en mycket 

välfungerande samverkan med mödravård och barnhälsovård som 
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regelbundet möter familjer för hälsobesök under graviditet och när barnen är 

små. Det innebär att familjecentralen fångar upp många familjer tidigt till ett 

individuellt stöd.  

Underlag 

Tjänsteutlåtande information om familjecentralen 
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§ 3 Dnr 2022/00048 

Information om projektet "Ungas rätt till inflytande"  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Information 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors senaste rapport visar 

att endast två av tio unga mellan 13-25 år vet hur de kan påverka sin lokala 

samhällsutveckling. Det är en växande samhällsutmaning att gapet mellan 

unga och den lokala demokratins traditionella system ökar. Hur kan små och 

mellanstora kommuner med bred gles- och landsbygd implementera och 

skapa långsiktiga strukturer som adresserar ungas förändringspotential 

oberoende av resurser lokalt? Föreningen Youth 2030 Movement och 

Another Tomorrow AB kommer tillsammans med Falköpings kommun, 

Torsby kommun och Munkfors kommun att driva ett projekt för att lära av 

och samskapa metodiskt stöd för ungas inflytande och delaktighet i lokal 

demokrati- och glesbygdsutveckling. Resultatet ska spridas nationellt och 

kunna implementeras av fler kommuner.  

 

I Falköpings kommun sker idéverkstäder med unga som leds av unga på 

olika mötesplatser. Dessutom ska ett Hackaton, ett större forum, arrangeras 

under våren 2022 där unga bjuds in tillsammans med beslutsfattare, politiker 

och tjänstepersoner för att tillsammans skapa förändringsförslag. Syftet med 

projektet Ungas rätt till inflytande är att tillgängliggöra demokratin för unga 

och öppna upp för ungas medbestämmande, för att stärka ungas delaktighet 

och förtroende för demokratiska institutioner.  

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-28 

Projektansökan med bilagor 
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§ 4 Dnr 2022/00058 

Återrapportering om medborgardialoger kopplat till 
trafik- och klimatstrategi 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Information 

Medborgardialog om trafikstrategin 
Den 7 december 2021 genomfördes en medborgardialog kring trafikfrågor 

som berör Falköpings kommuns planering och utbyggnad av trafiksystemet 

som helhet.  

Under mötet fick varje grupp diskutera fem frågeställningar kring trafikslag, 

trafikantgrupper och trafiksäkerhet. Några av det som deltagarna tyckte var 

bra med dagens trafiksituation var gratis parkering och god drift och 

underhåll. Mindre bra var till exempel trafiken vid Ranten och bristen på 

cykelvägar på landsbygden.  

Det som deltagarna ville skicka med i processen kring ny trafikstrategi var 

bland annat höja kommunen som cykelkommun, att skapa cykelvägar på 

landsbygden och att inte ha några elsparkcyklar.  

På frågan vilka transporter som ska prioriteras var svaret nästan alla var 

överens om gång- och cykel, följt av kollektivtrafik.  

 

Medborgardialog om klimatstrategin 
Falköpings kommuns klimatstrategi pekar ut vikten av att arbeta med 

kommunens invånare för att inspirera och fånga upp kreativitet kopplat till 

klimatomställningen. Med föregående formulering som syfte arrangerade 

samarbetsgruppen kallad Designteamet två dialogmöten under hösten 2021. 

Målgrupp var Falköpings invånare i stort, men särskilt fokus lades på att 

rekrytera gymnasieungdomar.  

Den 9 november diskuterades klimatomställningen i stort. Det handlade om 

förändringar i våra liv som är lätta och svåra att ändra för klimatets skull, 

vilka som är önskvärda och vilka som inte är det. Ämnen som kom upp var 

vegetarisk mat, kortare arbetstid och att sänka livstempot.  

Andra mötet skedde den 30 november som syftade till att vara mer konkret 

och praktisk. Resultatet blev klimatavtal som togs fram och skrev under av 

deltagarna på mötet. Avtalen är publicerade på Falköpings kommuns 

webbplats.  

Bilagor 

Tjänsteutlåtande för informationsärenden, 2022-02-01 
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§ 5 Dnr 2020/00461 

Återrapportering om uppdraget att se över formerna för 
kommunens bidrag och stöd till civilsamhällets 
aktiviteter 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Information 

Framtida former för bidrag och stöd till civilsamhället 

Kommunstyrelsen har beviljat medel för att utreda innehållet i ovanstående 

rubriksättning. Med hjälp av Kennert Orlenius, professor em har vi under 

2021 träffats i arbetsgruppen för att bearbeta frågeställningar kring detta. 

Tanken var att under hösten 21 ha genomfört samtal med civilsamhällets 

representanter men detta omöjliggjordes pga sjukdom. Istället kommer detta 

att ske under slutet på februari och början på mars 2022. 

Kennert bearbetar och kommenterar kontinuerligt våra möten samt knyter an 

till aktuell forskning. Den textmassa som i skrivande stund är bearbetad 

utgår från två huvudrubriker: Samhälle i förändring och Relationen mellan 

kommun och samhälle. Ytterligare textsammanfattningar där Kennert 

reflekterar och knyter an till aktuell forskning bearbetas just nu. Detta utgör 

förstås en del av den rapport som blir resultatet av arbetet. 

Här följer en del av de problem som formulerats i samband med arbetet. 

Dessa ”vs-förhållande” utgör en grund till förståelsen av vad det vi är vi 

fördjupar oss i. 

Problem att undersöka – noteringar KO den 1 okt 2021 

 Föreningslivets traditionella organisation vs alternativa former 

(nätverk, föreningsstöd, sociala medier etc) 

 Temporära projekt/aktivitetsstöd vs långsiktighet 

(grundbidrag/samarbetsavtal) 

 Välbefinnande, hälsa, meningsfullt liv vs välfärd och socialt hållbart 

samhälle. Hur kan dessa övergripande mål balanseras och vilka 

effekter får verksamhetsbidragen 

 Kommunens krav på kontroll vs civilsamhällets självständighet och 

oberoende. 

 Kommunens styrningsfilosofi vs civilsamhället som medskapande 

(samverkansorgan) 

 Spänningsfält och förtroendeklyftor vs vinna-vinna-förhållande 
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 Behov angående rekrytering av nya medlemmar vs hinder 

 Finansiering av den egna verksamheten: egenfinansiering vs 

kommunens stöd 

 Mer än en tredjedel av verksamhetsbidraget i Falköping har använts 

till idrottsanläggningar och samlingslokaler. Om bidrag till hyrd lokal 

inkluderas så utgör den delen tillsammans ca hälften av det totala 

bidraget. Bidrag till barn- och ungdomsverksamhet utgör 7.7%. Vad 

är grunden för en sådan prioritering ? Utifrån vilka kriterier och 

principer skall kakan fördelas ? 

 Upplevt konkurrensförhållande mellan föreningar om kommunala 

bidrag: betydelse för samverkan.  

 Kommunens stöd i andra former än ekonomiska bidrag – vad och hur 

? 

 Dubbla roller: tjänstepersoners roll som stödpersoner (”slussare”, 

inspiratörer och rådgivare) vs myndighetsutövare 

 Anläggningar/samlingslokaler: stor utgiftspost vs möjligheter om 

samordning alternativt översyn av nyttjandegrad. 

 Små vs stora föreningar: Behov av administrativt stöd 

 Motiv för delaktighet och engagemang i föreningslivet. 

Tillägg 8 dec 21. 

 Rättigheter för HBTQI samt transpersoner inom 

föreningslivet/civilsamhället vs i förhållande till uppdelning 

traditionellt i man/kvinna 

 

Här nedan ser ni ett exempel på brev vi sänder ut till deltagande föreningar 

inför samtal. Brevet/inbjudan är skrivet utifrån Kennert Orlenius person. Det 

är han som sköter själva samtalen. Vi sköter det praktiska runt omkring: 

”Falköpings kommun har gett mig uppdraget att göra en översyn om 

kommunens stöd till civilsamhället. Utredningsuppdragets syfte är att bidra 

med underlag för beslut om framtida former för bidrag och stöd till 

organisationer som inryms i begreppet civilsamhället. Denna inbjudan till 

samtal riktar sig till föreningslivet i kommunen. 

Syftet med dessa samtal är att få en bred belysning av en rad frågor som 

gäller samverkan mellan föreningslivet och Falköpings kommun. 

Samhällsutvecklingen påverkar i hög grad föreningslivet och kommunen 

ställs inför nya utmaningar. Kultur- och fritidssektorn är en viktig del för 

människors välbefinnande men också en del i välfärden och möjligheten att 

skapa ett socialt hållbart samhälle.  

Ni som får denna inbjudan är särskilt utvalda att få möjligheten att ingå i 

någon så kallad fokusgrupp (6-8 personer). Samtalsformen blir preliminärt 

följande: kort info om er verksamhet och nuvarande finansieringsbas, samtal 

om utvecklingsmöjligheter och rekrytering av nya medlemmar mm. Det 

innebär att den som deltar bör vara insatt i föreningens verksamhet och 
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ekonomi. Detaljkunskaper behövs inte men en övergripande kunskap kan 

utgöra bas för ett bra samtal. Totalt räknar jag med att kunna träffa ett 35-tal 

föreningar, vilka representerar olika typer av verksamheter (men för övrigt i 

huvudsak slumpmässigt utvalda).” 

Gruppindelning för samtal 

 En grupp med unga kommunutvecklare och ”culture crew” 

 En grupp (eventuellt två grupper) med studieförbund 

 6 grupper med lokala föreningar 

Information/kommunikation 

 En pressinformation har anordnats under tidig höst. 

 På kommunens hemsida finns en projektsida upplagd. 

Tidsplan under fortsatta arbetet under 2022. 

 Feb/Mars – samtal med representanter för 

civilsamhället/föreningslivet 

 Juni – Rapport – underlag beräknas vara klar 

 Hösten – Bearbetning av resultat och ställningstaganden inför 

framtiden. 

 Fördjupade kommentarer kring tidsplanen i samband med mötet den 

10 feb. 

Vilka är i nuläget med i arbetet: 

I gruppen förutom, Kennert Orlenius, ingår undertecknad, Karin 

Hermansson, Mia Wallengren, Tobbe Lindgren, Ida Johansson (samtliga 

Kultur- och fritidsförvaltningen) samt David Jönsson från 

Kommunikationsavdelningen. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-27 
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 
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§ 6 Dnr 2022/00057 

Återrapportering om arbetet med 
arbetsmarknadsstrategin 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 22 februari 2021, § 4 att anta en ny 

arbetsmarknadsstrategi för Falköpings kommun. På kommunstyrelsens 

utskott för social hållbarhets möte 10 februari 2022 redovisar 

förvaltningschefen för kompetens och arbetsliv Ann-Charlotte Lilja och 

arbetsmarknadschefen Peter Löfholm arbetet med att förverkliga 

arbetsmarknadsstrategin givet Falköpings kommuns nuläge och utmaningar 

framåt.   

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-02 
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Justerarnas signaturer 
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§ 7 Dnr 2022/00070 

Slutrapportering av RUN-projektet med syfte att ge 
individer långt ifrån arbetsmarknaden en väg in i 
samhället 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd beviljade 2020 ett 

projekt med syfte att ge individer långt ifrån arbetsmarknaden en väg in i 

samhället, genom studier, praktik eller anställningar med stöd utifrån 

individens behov, önskningar och möjligheter. Deltagare i projektet är 

Arbetsförmedlingen, Folkhögskolorna i Västra Götalandsregionen, samt 

Trollhättans och Falköpings kommuner. Projekttiden var planerad september 

2020 till september 2021 men förlängdes av bland annat pandemiskäl till och 

med januari 2022. Nu när projektet nyligen avslutats redovisar Falköpings 

kommuns projektledare Per-Erik Källström projektets arbete och resultat.  

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-02   
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 8 Dnr 2021/00454 

Rättelse av tidigare beslut § 26/2021 gällande ansökan 
om stärkt samverkan mellan kommunen och 
Falköpings Hyresbostäder AB 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att rätta 

beslutspunkt två från 28 oktober 2021, § 26 till att lyda: ”Projektstart är 

mars 2022 och avslut mars 2025”.  

Bakgrund 

Beslutet från den 28 oktober 2021 anger att projektet ska pågå mellan mars 

2022 och mars 2024. I underlaget i övrigt beskrivs att projektet ska pågå i tre 

år. För att rätta till detta skrivfel föreslås utskottet ta ett rättelsebeslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-02 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet § 26/2021 

  

 

Paragrafen skickas till  
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation 
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 
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§ 9 Dnr 2022/00056 

Information från samrådet för lokalt folkhälsoarbete år 
2022 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Falköpings folkhälsoarbete styrs av ett avtal mellan Östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Falköpings kommun. I avtalet förbinder sig 

kommunen att ha ett gemensamt forum för kommunen och HSN med 

förtroendevalda från respektive organ. Samrådet för lokalt folkhälsoarbete, 

som forumet heter i Falköping sammanträder som regel 4 gånger per år. 

Under Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes sammanträde den 8 februari år 

2022 behandlas följande ärenden; 

- Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes verksamhetsberättelse år 2021 

- Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt folkhälsoarbete år 

- Ansökan om stimulansmedel från socialförvaltningen om Senior 

Sport School 

- Beslut om upprustning av vandringsled på Ålleberg år 2022 

- Återrapportering av Kulturidé år 2021 

- Återrapportering av Falköpings nattvandrarförening år 2021 

- Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbete presidiums 

delegationsbeslut år 2021  

- Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes presidiums 

delegationsbeslut år 2022  

- Redovisning av medel och rapport kring psykisk hälsa och 

suicidprevention  

- Återrapportering om suicidpreventionsutbildning från Samhällsskydd 

Mellersta Skaraborg 

- Återrapportering om stimulansmedel till SSPF-konferens från SSPF-

gruppen (socialtjänst, skola, polis och fritid)  

Bilagor 

Tjänsteutlåtande information från samrådet för lokalt folkhälsoarbete 

februari år 2022, 2022-02-03 
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§ 10 Dnr 2019/00041626 

Slutrapportering från kultur- och fritidsnämnden om 
medel ur den sociala investeringsreserven till 
lovverksamheten "Tagga lov" 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beviljade 450 000 kr från 

den sociala investeringsreserven till Kultur- och fritidsförvaltningen och 

lovverksamheten ”Tagga lov” år 2019 samt år 2020. Pengarna har 

kompletterat det statliga stödet som var till sommarlovet och inneburit att 

lovverksamhet kunnat erbjudas på alla lov. Verksamheten har riktat sig till 

alla barn och unga 6-20 år med extra fokus på Dotorpsområdet men även 

Hjelmarrör och Åsarp. Under år 2020 fick verksamheten ställa om på grund 

av pandemin och under påsk- och jullov gömdes påskägg och julklappar och 

mindre aktiviteter hölls på många olika platser i kommunen. En digital 

mötesplats skapades och en digital turnering genomfördes.  

Under år 2020 började Tagga lov också att samverka med Hyresbostäder och 

Rädda barnen. Med tagga lov har många barn och unga i Falköping fått 

möjlighet till meningsfulla och roliga lov och chans att pröva på en mängd 

aktiviteter. Verksamheten bidrar till att göra barn delaktiga och bygger 

relationer och förtroende. Under år 2019 innebar det också möten över 

ortsgränser. Lovverksamheten och utflykterna sätter guldkant på loven och 

är ett sätt att ge alla chansen att få händelserika lov oavsett ekonomisk 

situation. Under 2020 har Tagga lov tvingats ställa om många aktiviteter 

vilket har påverkat ungas inflytande över verksamheten då det har krävt 

snabbare omställningar. Men trots omställning har det bidragit till positiva 

värden för barn och unga; ”provat på ny saker, till exempel att skjuta pil med 

pilbåge” ”att inte svära så mycket, blivit bättre på fotboll, och börjat bli 

snällare och visa mer respekt” ”icke-binär ordet” ”att styra en lek, att hålla 

tider, och att ha roligare.”  

Öppen ungdomsverksamhet kommer framöver att ta ett större ansvar för 

samverkan i det områdesbaserade arbetet i områdena Vartofta, Kinnarp, 

Gudhem, Stenstorp, Floby och i Falköpings tätort med fokus Dotorp. 

Avgörande framgångsfaktorer i områdesbaserat arbete är värdegrunden och 

förhållningssättet i ”ögonhöjdsmöten” och fokus på möjligheter - vilket 

öppen ungdomsverksamhet har en lång erfarenhet av.  
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Bilagor 

Tjänsteutlåtande återrapportering från kultur- och fritidsförvaltningen om 

medel ur den sociala investeringsreserven till lovverksamheten ”Tagga lov” 

Återrapportering gällande medel ur den sociala investeringsreserven till 

lovverksamheten ”Tagga lov” 
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§ 11 Dnr 2022/00071 

Information om samarbete kring Dotorps fritidsområde 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Falköpings kommun har i samarbete med aktiva föreningar på Dotorps 

fritidsområde tagit fram en plan för att arbeta tillsammans med att stärka 

områdets attraktivitet och trygghet. Samarbetet har bland annat resulterat i en 

ansöka om strategiska medel som kommer upp för beslut i kommunstyrelsen 

i mars. På kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets möte informerar 

idrottsstrateg Ida Johansson om samarbetet och planen för att stärka området 

på kort och lång sikt.   

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-02  
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§ 1 Dnr 2021/00548 


Medborgarlöfte i Falköping år 2022 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till 
beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet föreslår kommunstyrelsen 


att anta medborgarlöftet för år 2022.  


Bakgrund 


Medborgarlöftet är en del av den samverkansöverenskommelse mellan 


Polisen och kommunen som antas av kommunstyrelsen. Medborgarlöftet 


handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och 


minska brottsligheten. Medborgarlöftet är framtaget genom 


medborgardialog, medarbetardialog inom Polisen, statistik och lokala 


kartläggningar. 


Under 2022 kommer lokalpolisområde östra Skaraborg och Falköpings 


kommun särskilt fokusera på bekämpning av narkotika samt 


trygghetsskapande åtgärder i utpekade områden. Detta genom följande 


aktiviteter:  


 Att fortsätta med trygghetsskapande arbete i områden som 


framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med EST 


(Effektiv Samordning för Trygghet).  


 Att tillsammans fånga upp unga med riskbeteenden gällande alkohol, 


narkotika, dopning och tobaksanvändande. 


 Att fortsätta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och 


polisens trygghetsfrämjande arbete. 


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningen vill betona vikten av att nära samarbete mellan kommunen 


och polisen i det trygghetsskapande och trygghetsfrämjande arbetet. 


Utpekade fokusområden och insatser i medborgarlöftet stämmer väl med 


kommunens förebyggande och främjande arbete med trygghet och är en 


viktig pusselbit i det.   


Beslutsunderlag 


Förslag till medborgarlöfte i Falköping 2022 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen 2022-02-02 


  


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 2 Dnr 2022/00055 


Information om familjecentralen 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Information 


Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018, § 102, att från och med 


mandatperioden 2019–2022 inrätta ett utskott för sociala hållbarhetsfrågor 


under kommunstyrelsen. Utskottet fick ta över folkhälsorådets, brottsföre-


byggande rådets och mångfaldsutskottets ansvarsområden, vilka avvecklades 


från och med mandatperiodskiftet.  


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har ansvar att leda, samordna 


och driva på ett aktivt och systematiskt socialt hållbarhetsarbete utifrån fem 


framtagna fokusområden där trygghet är ett. 


 Barn, unga, familj och hälsa 


 Trygghet 


 Demokrati, inflytande och social sammanhållning 


 Utbildning och sysselsättning 


 Fysisk miljö och bostadsmiljö 


 


Ett viktigt område både för att skapa trygghet och för att ge barn, unga och 


familjer förutsättningar till en god hälsa är tidiga insatser för barn och unga. 


Här är familjecentralen en viktig främjande arena som kan stötta 


barnfamiljer i ett tidigt skede. Martina Svensson samt Helena Blom, 


familjepedagoger på Familjecentralen berättar om Familjecentralens arbete.  


Det var dåvarande Folkhälsorådet tog initiativ till att starta upp en 


familjecentral i Falköping år 2002. Nu drivs den i ordinarie verksamhet i 


samverkan mellan socialförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning samt 


mödravård och barnhälsovård. Familjecentralen är en mötesplats för alla 


föräldrar och barnfamiljer där man kan få stöd och råd från duktig personal 


om olika frågor som har med föräldraskap att göra men också lära känna 


andra föräldrar.  


Den fungerar som en lågtröskelverksamhet dit man inte behöver vara 


hjälpsökande för att gå men där personalen på ett odramatiskt sätt genom 


sina olika kompetenser gemensamt kan hjälpa en familj om det skulle uppstå 


ett behov av extra stöd. Familjecentralen har fått till en mycket 


välfungerande samverkan med mödravård och barnhälsovård som 
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regelbundet möter familjer för hälsobesök under graviditet och när barnen är 


små. Det innebär att familjecentralen fångar upp många familjer tidigt till ett 


individuellt stöd.  


Underlag 


Tjänsteutlåtande information om familjecentralen 
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§ 3 Dnr 2022/00048 


Information om projektet "Ungas rätt till inflytande"  


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Information 


Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors senaste rapport visar 


att endast två av tio unga mellan 13-25 år vet hur de kan påverka sin lokala 


samhällsutveckling. Det är en växande samhällsutmaning att gapet mellan 


unga och den lokala demokratins traditionella system ökar. Hur kan små och 


mellanstora kommuner med bred gles- och landsbygd implementera och 


skapa långsiktiga strukturer som adresserar ungas förändringspotential 


oberoende av resurser lokalt? Föreningen Youth 2030 Movement och 


Another Tomorrow AB kommer tillsammans med Falköpings kommun, 


Torsby kommun och Munkfors kommun att driva ett projekt för att lära av 


och samskapa metodiskt stöd för ungas inflytande och delaktighet i lokal 


demokrati- och glesbygdsutveckling. Resultatet ska spridas nationellt och 


kunna implementeras av fler kommuner.  


 


I Falköpings kommun sker idéverkstäder med unga som leds av unga på 


olika mötesplatser. Dessutom ska ett Hackaton, ett större forum, arrangeras 


under våren 2022 där unga bjuds in tillsammans med beslutsfattare, politiker 


och tjänstepersoner för att tillsammans skapa förändringsförslag. Syftet med 


projektet Ungas rätt till inflytande är att tillgängliggöra demokratin för unga 


och öppna upp för ungas medbestämmande, för att stärka ungas delaktighet 


och förtroende för demokratiska institutioner.  


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-28 


Projektansökan med bilagor 
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§ 4 Dnr 2022/00058 


Återrapportering om medborgardialoger kopplat till 
trafik- och klimatstrategi 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Information 


Medborgardialog om trafikstrategin 
Den 7 december 2021 genomfördes en medborgardialog kring trafikfrågor 


som berör Falköpings kommuns planering och utbyggnad av trafiksystemet 


som helhet.  


Under mötet fick varje grupp diskutera fem frågeställningar kring trafikslag, 


trafikantgrupper och trafiksäkerhet. Några av det som deltagarna tyckte var 


bra med dagens trafiksituation var gratis parkering och god drift och 


underhåll. Mindre bra var till exempel trafiken vid Ranten och bristen på 


cykelvägar på landsbygden.  


Det som deltagarna ville skicka med i processen kring ny trafikstrategi var 


bland annat höja kommunen som cykelkommun, att skapa cykelvägar på 


landsbygden och att inte ha några elsparkcyklar.  


På frågan vilka transporter som ska prioriteras var svaret nästan alla var 


överens om gång- och cykel, följt av kollektivtrafik.  


 


Medborgardialog om klimatstrategin 
Falköpings kommuns klimatstrategi pekar ut vikten av att arbeta med 


kommunens invånare för att inspirera och fånga upp kreativitet kopplat till 


klimatomställningen. Med föregående formulering som syfte arrangerade 


samarbetsgruppen kallad Designteamet två dialogmöten under hösten 2021. 


Målgrupp var Falköpings invånare i stort, men särskilt fokus lades på att 


rekrytera gymnasieungdomar.  


Den 9 november diskuterades klimatomställningen i stort. Det handlade om 


förändringar i våra liv som är lätta och svåra att ändra för klimatets skull, 


vilka som är önskvärda och vilka som inte är det. Ämnen som kom upp var 


vegetarisk mat, kortare arbetstid och att sänka livstempot.  


Andra mötet skedde den 30 november som syftade till att vara mer konkret 


och praktisk. Resultatet blev klimatavtal som togs fram och skrev under av 


deltagarna på mötet. Avtalen är publicerade på Falköpings kommuns 


webbplats.  


Bilagor 


Tjänsteutlåtande för informationsärenden, 2022-02-01 
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§ 5 Dnr 2020/00461 


Återrapportering om uppdraget att se över formerna för 
kommunens bidrag och stöd till civilsamhällets 
aktiviteter 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Information 


Framtida former för bidrag och stöd till civilsamhället 


Kommunstyrelsen har beviljat medel för att utreda innehållet i ovanstående 


rubriksättning. Med hjälp av Kennert Orlenius, professor em har vi under 


2021 träffats i arbetsgruppen för att bearbeta frågeställningar kring detta. 


Tanken var att under hösten 21 ha genomfört samtal med civilsamhällets 


representanter men detta omöjliggjordes pga sjukdom. Istället kommer detta 


att ske under slutet på februari och början på mars 2022. 


Kennert bearbetar och kommenterar kontinuerligt våra möten samt knyter an 


till aktuell forskning. Den textmassa som i skrivande stund är bearbetad 


utgår från två huvudrubriker: Samhälle i förändring och Relationen mellan 


kommun och samhälle. Ytterligare textsammanfattningar där Kennert 


reflekterar och knyter an till aktuell forskning bearbetas just nu. Detta utgör 


förstås en del av den rapport som blir resultatet av arbetet. 


Här följer en del av de problem som formulerats i samband med arbetet. 


Dessa ”vs-förhållande” utgör en grund till förståelsen av vad det vi är vi 


fördjupar oss i. 


Problem att undersöka – noteringar KO den 1 okt 2021 


 Föreningslivets traditionella organisation vs alternativa former 


(nätverk, föreningsstöd, sociala medier etc) 


 Temporära projekt/aktivitetsstöd vs långsiktighet 


(grundbidrag/samarbetsavtal) 


 Välbefinnande, hälsa, meningsfullt liv vs välfärd och socialt hållbart 


samhälle. Hur kan dessa övergripande mål balanseras och vilka 


effekter får verksamhetsbidragen 


 Kommunens krav på kontroll vs civilsamhällets självständighet och 


oberoende. 


 Kommunens styrningsfilosofi vs civilsamhället som medskapande 


(samverkansorgan) 


 Spänningsfält och förtroendeklyftor vs vinna-vinna-förhållande 
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 Behov angående rekrytering av nya medlemmar vs hinder 


 Finansiering av den egna verksamheten: egenfinansiering vs 


kommunens stöd 


 Mer än en tredjedel av verksamhetsbidraget i Falköping har använts 


till idrottsanläggningar och samlingslokaler. Om bidrag till hyrd lokal 


inkluderas så utgör den delen tillsammans ca hälften av det totala 


bidraget. Bidrag till barn- och ungdomsverksamhet utgör 7.7%. Vad 


är grunden för en sådan prioritering ? Utifrån vilka kriterier och 


principer skall kakan fördelas ? 


 Upplevt konkurrensförhållande mellan föreningar om kommunala 


bidrag: betydelse för samverkan.  


 Kommunens stöd i andra former än ekonomiska bidrag – vad och hur 


? 


 Dubbla roller: tjänstepersoners roll som stödpersoner (”slussare”, 


inspiratörer och rådgivare) vs myndighetsutövare 


 Anläggningar/samlingslokaler: stor utgiftspost vs möjligheter om 


samordning alternativt översyn av nyttjandegrad. 


 Små vs stora föreningar: Behov av administrativt stöd 


 Motiv för delaktighet och engagemang i föreningslivet. 


Tillägg 8 dec 21. 


 Rättigheter för HBTQI samt transpersoner inom 


föreningslivet/civilsamhället vs i förhållande till uppdelning 


traditionellt i man/kvinna 


 


Här nedan ser ni ett exempel på brev vi sänder ut till deltagande föreningar 


inför samtal. Brevet/inbjudan är skrivet utifrån Kennert Orlenius person. Det 


är han som sköter själva samtalen. Vi sköter det praktiska runt omkring: 


”Falköpings kommun har gett mig uppdraget att göra en översyn om 


kommunens stöd till civilsamhället. Utredningsuppdragets syfte är att bidra 


med underlag för beslut om framtida former för bidrag och stöd till 


organisationer som inryms i begreppet civilsamhället. Denna inbjudan till 


samtal riktar sig till föreningslivet i kommunen. 


Syftet med dessa samtal är att få en bred belysning av en rad frågor som 


gäller samverkan mellan föreningslivet och Falköpings kommun. 


Samhällsutvecklingen påverkar i hög grad föreningslivet och kommunen 


ställs inför nya utmaningar. Kultur- och fritidssektorn är en viktig del för 


människors välbefinnande men också en del i välfärden och möjligheten att 


skapa ett socialt hållbart samhälle.  


Ni som får denna inbjudan är särskilt utvalda att få möjligheten att ingå i 


någon så kallad fokusgrupp (6-8 personer). Samtalsformen blir preliminärt 


följande: kort info om er verksamhet och nuvarande finansieringsbas, samtal 


om utvecklingsmöjligheter och rekrytering av nya medlemmar mm. Det 


innebär att den som deltar bör vara insatt i föreningens verksamhet och 
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ekonomi. Detaljkunskaper behövs inte men en övergripande kunskap kan 


utgöra bas för ett bra samtal. Totalt räknar jag med att kunna träffa ett 35-tal 


föreningar, vilka representerar olika typer av verksamheter (men för övrigt i 


huvudsak slumpmässigt utvalda).” 


Gruppindelning för samtal 


 En grupp med unga kommunutvecklare och ”culture crew” 


 En grupp (eventuellt två grupper) med studieförbund 


 6 grupper med lokala föreningar 


Information/kommunikation 


 En pressinformation har anordnats under tidig höst. 


 På kommunens hemsida finns en projektsida upplagd. 


Tidsplan under fortsatta arbetet under 2022. 


 Feb/Mars – samtal med representanter för 


civilsamhället/föreningslivet 


 Juni – Rapport – underlag beräknas vara klar 


 Hösten – Bearbetning av resultat och ställningstaganden inför 


framtiden. 


 Fördjupade kommentarer kring tidsplanen i samband med mötet den 


10 feb. 


Vilka är i nuläget med i arbetet: 


I gruppen förutom, Kennert Orlenius, ingår undertecknad, Karin 


Hermansson, Mia Wallengren, Tobbe Lindgren, Ida Johansson (samtliga 


Kultur- och fritidsförvaltningen) samt David Jönsson från 


Kommunikationsavdelningen. 


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-27 


 


  


            







 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


11 (17) 


Sammanträdesdatum 


2022-02-10 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 6 Dnr 2022/00057 


Återrapportering om arbetet med 
arbetsmarknadsstrategin 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Kommunfullmäktige beslutade 22 februari 2021, § 4 att anta en ny 


arbetsmarknadsstrategi för Falköpings kommun. På kommunstyrelsens 


utskott för social hållbarhets möte 10 februari 2022 redovisar 


förvaltningschefen för kompetens och arbetsliv Ann-Charlotte Lilja och 


arbetsmarknadschefen Peter Löfholm arbetet med att förverkliga 


arbetsmarknadsstrategin givet Falköpings kommuns nuläge och utmaningar 


framåt.   


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-02 
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§ 7 Dnr 2022/00070 


Slutrapportering av RUN-projektet med syfte att ge 
individer långt ifrån arbetsmarknaden en väg in i 
samhället 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd beviljade 2020 ett 


projekt med syfte att ge individer långt ifrån arbetsmarknaden en väg in i 


samhället, genom studier, praktik eller anställningar med stöd utifrån 


individens behov, önskningar och möjligheter. Deltagare i projektet är 


Arbetsförmedlingen, Folkhögskolorna i Västra Götalandsregionen, samt 


Trollhättans och Falköpings kommuner. Projekttiden var planerad september 


2020 till september 2021 men förlängdes av bland annat pandemiskäl till och 


med januari 2022. Nu när projektet nyligen avslutats redovisar Falköpings 


kommuns projektledare Per-Erik Källström projektets arbete och resultat.  


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-02   
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§ 8 Dnr 2021/00454 


Rättelse av tidigare beslut § 26/2021 gällande ansökan 
om stärkt samverkan mellan kommunen och 
Falköpings Hyresbostäder AB 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att rätta 


beslutspunkt två från 28 oktober 2021, § 26 till att lyda: ”Projektstart är 


mars 2022 och avslut mars 2025”.  


Bakgrund 


Beslutet från den 28 oktober 2021 anger att projektet ska pågå mellan mars 


2022 och mars 2024. I underlaget i övrigt beskrivs att projektet ska pågå i tre 


år. För att rätta till detta skrivfel föreslås utskottet ta ett rättelsebeslut.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-02 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet § 26/2021 


  


 


Paragrafen skickas till  
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation 
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§ 9 Dnr 2022/00056 


Information från samrådet för lokalt folkhälsoarbete år 
2022 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Falköpings folkhälsoarbete styrs av ett avtal mellan Östra hälso- och 


sjukvårdsnämnden och Falköpings kommun. I avtalet förbinder sig 


kommunen att ha ett gemensamt forum för kommunen och HSN med 


förtroendevalda från respektive organ. Samrådet för lokalt folkhälsoarbete, 


som forumet heter i Falköping sammanträder som regel 4 gånger per år. 


Under Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes sammanträde den 8 februari år 


2022 behandlas följande ärenden; 


- Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes verksamhetsberättelse år 2021 


- Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt folkhälsoarbete år 


- Ansökan om stimulansmedel från socialförvaltningen om Senior 


Sport School 


- Beslut om upprustning av vandringsled på Ålleberg år 2022 


- Återrapportering av Kulturidé år 2021 


- Återrapportering av Falköpings nattvandrarförening år 2021 


- Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbete presidiums 


delegationsbeslut år 2021  


- Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes presidiums 


delegationsbeslut år 2022  


- Redovisning av medel och rapport kring psykisk hälsa och 


suicidprevention  


- Återrapportering om suicidpreventionsutbildning från Samhällsskydd 


Mellersta Skaraborg 


- Återrapportering om stimulansmedel till SSPF-konferens från SSPF-


gruppen (socialtjänst, skola, polis och fritid)  


Bilagor 


Tjänsteutlåtande information från samrådet för lokalt folkhälsoarbete 


februari år 2022, 2022-02-03 
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§ 10 Dnr 2019/00041626 


Slutrapportering från kultur- och fritidsnämnden om 
medel ur den sociala investeringsreserven till 
lovverksamheten "Tagga lov" 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beviljade 450 000 kr från 


den sociala investeringsreserven till Kultur- och fritidsförvaltningen och 


lovverksamheten ”Tagga lov” år 2019 samt år 2020. Pengarna har 


kompletterat det statliga stödet som var till sommarlovet och inneburit att 


lovverksamhet kunnat erbjudas på alla lov. Verksamheten har riktat sig till 


alla barn och unga 6-20 år med extra fokus på Dotorpsområdet men även 


Hjelmarrör och Åsarp. Under år 2020 fick verksamheten ställa om på grund 


av pandemin och under påsk- och jullov gömdes påskägg och julklappar och 


mindre aktiviteter hölls på många olika platser i kommunen. En digital 


mötesplats skapades och en digital turnering genomfördes.  


Under år 2020 började Tagga lov också att samverka med Hyresbostäder och 


Rädda barnen. Med tagga lov har många barn och unga i Falköping fått 


möjlighet till meningsfulla och roliga lov och chans att pröva på en mängd 


aktiviteter. Verksamheten bidrar till att göra barn delaktiga och bygger 


relationer och förtroende. Under år 2019 innebar det också möten över 


ortsgränser. Lovverksamheten och utflykterna sätter guldkant på loven och 


är ett sätt att ge alla chansen att få händelserika lov oavsett ekonomisk 


situation. Under 2020 har Tagga lov tvingats ställa om många aktiviteter 


vilket har påverkat ungas inflytande över verksamheten då det har krävt 


snabbare omställningar. Men trots omställning har det bidragit till positiva 


värden för barn och unga; ”provat på ny saker, till exempel att skjuta pil med 


pilbåge” ”att inte svära så mycket, blivit bättre på fotboll, och börjat bli 


snällare och visa mer respekt” ”icke-binär ordet” ”att styra en lek, att hålla 


tider, och att ha roligare.”  


Öppen ungdomsverksamhet kommer framöver att ta ett större ansvar för 


samverkan i det områdesbaserade arbetet i områdena Vartofta, Kinnarp, 


Gudhem, Stenstorp, Floby och i Falköpings tätort med fokus Dotorp. 


Avgörande framgångsfaktorer i områdesbaserat arbete är värdegrunden och 


förhållningssättet i ”ögonhöjdsmöten” och fokus på möjligheter - vilket 


öppen ungdomsverksamhet har en lång erfarenhet av.  
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Bilagor 


Tjänsteutlåtande återrapportering från kultur- och fritidsförvaltningen om 


medel ur den sociala investeringsreserven till lovverksamheten ”Tagga lov” 


Återrapportering gällande medel ur den sociala investeringsreserven till 


lovverksamheten ”Tagga lov” 
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§ 11 Dnr 2022/00071 


Information om samarbete kring Dotorps fritidsområde 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Falköpings kommun har i samarbete med aktiva föreningar på Dotorps 


fritidsområde tagit fram en plan för att arbeta tillsammans med att stärka 


områdets attraktivitet och trygghet. Samarbetet har bland annat resulterat i en 


ansöka om strategiska medel som kommer upp för beslut i kommunstyrelsen 


i mars. På kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets möte informerar 


idrottsstrateg Ida Johansson om samarbetet och planen för att stärka området 


på kort och lång sikt.   


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-02  
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