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Plats och tid

Stenstorpsrummet, Stadshuset, klockan 10:00-11:54

Beslutande

Karola Svensson (C), Ordförande, Falköpings kommun
Adam Johansson (M), Falköpings kommun
Mona Johansson (KD), Västra Götalandsregionen

Övriga närvarande

Ida Kyrkander, chef för hållbar utveckling
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg
Sebastian Helin, kommunsekreterare, via länk
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Karoline Jernsparv, ungdomsstrateg, § 10
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Dnr 2020/00175

Information om LUPP och drogvaneundersökningen
Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
1. Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Bakgrund
Ungdomsstrateg Karoline Jernsparv presenterar LUPP (Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken). Drogförebyggande samordnare Per -Erik Källström
presenterar drogvaneundersökningen.
LUPP är en ungdomsenkät som ger Falköpings kommun kunskap om vilka
områden vi behöver jobba med för att unga i Falköping ska trivas och ha det
bra. Enkäten genomfördes för första gången år 2015 och den senaste LUPPenkäten genomfördes år 2018. Enkäten visar bland annat att en stor andel av
ungdomarna är nöjda med sin fritid men att flera samtidigt upplever att det
inte finns så mycket att göra som inte kostar. Drygt 90 % av ungdomarna ser
positivt på sin framtid, men det finns en psykisk ohälsa och bland tjejer har
den ökat. Många anger skolan och betygen som största orsaken till stress. 85
% av eleverna är ganska eller väldigt nöjda med skolan. En hög andel unga i
Falköping vill vara med och påverka — högre än i riket i snitt.

Drogvaneundersökningen görs vart tredje år och gjordes senast år 2019.
Den visar att andelen ungdomar som konsumerar tobak och alkohol ser ut att
ha ökat i åk 9, men minskat i åk 2 på gymnasiet. En liten andel av
ungdomarna använder narkotika, men andelen ser ut att ha ökat från år 2013
till år 2019 i både åk 9 och åk 2 på gymnasiet. Även
drogvaneundersökningen visar att flickors upplevda hälsa har försämrats de
senaste åren. Däremot har pojkars upplevda hälsa förbättrats.
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Dnr 2020/00174

Verksamhetsplan Folkhälsa 2021
Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
1. Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Bakgrund
Det är dags att påbörja processen med att ta fram verksamhetsplan och
budget för år 2021. Falköpings folkhälsoarbete styrs av ett avtal mellan Östra
hälso- och sjukvårdsnämnden och Falköpings kommun. I avtalet binder sig
kommunen att ha mål för folkhälsoarbetet och att följa upp dessa mål. Målen
formuleras i en verksamhetsplan för folkhälsa. Denna plan styr inriktningen
för vilka frågor samrådet för lokalt folkhälsoarbete driver samt inom vilka
områden folkhälsomedel fördelas.
Folkhälsorådets verksamhetsplan är en del i arbetet att förverkliga
Falköpings kommuns flerårsplan där ett socialt hållbart Falköping är ett av
målen. Inom ett socialt hållbar Falköping finns i nuläget fem fokusområden;
- Barn, unga, familj och hälsa
- Trygghet
- Demokrati, inflytande och social sammanhållning
- Utbildning och sysselsättning
- Fysisk miljö och bostadsmiljö
Den innevarande verksamhetsplanen för folkhälsa innehåller följande
fokusområden;
- Goda livsvillkor
- Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor
- Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
Det finns några behovsområden att ta hänsyn till inför prioriteringar i
verksamhetsplan Folkhälsa. I Falköping finns utmaningar med psykisk
ohälsa bland unga, ojämlikhet både utifrån ett "stad- och land -perspektiv,
utifrån segregation och utifrån ekonomiska aspekter. Det finns trångboddhet,
upplevd otrygghet och våld i nära relationer. Det finns ett fortsatt
utvecklingsarbete att göra för att möta barn och ungdomar utifrån deras
förutsättningar och behov. Det handlar både om att fortsatt stärka samverkan
mellan de verksamheter som möter unga och att det finns trygga vuxna. Det
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finns också ett behov av att jobba för att utveckla ett föräldraskapsstöd som
når föräldrar med barn i alla åldrar, från småbarnsföräldern till
tonårsföräldern. Kommunen behöver organisera sig för att bättre arbeta
strategiskt och förebyggande med trygghet där ANDTS-, vålds- och
brottsförebyggande arbete är viktiga aspekter. Kommunen behöver fortsätta
sitt arbete med medborgardialogfrågor och medskapandeprocesser för att
minska motsättningar i samhället.
Beredning av verksamhetsplan folkhälsa brukar i regel påbörjas i april/maj
genom en workshop i samrådet för lokalt folkhälsoarbete, tidigare
Folkhälsorådet. Detta år genomförs ingen workshop, istället skickar
folkhälsostrateg, Johanna Jonsson med två frågor som ledamöterna
förbereder sig att besvara inför samrådet för lokalt folkhälsoarbete;
Har ni några frågor/processer som ni tycker är extra viktiga att vi
prioriterar för den samordning och de medel samrådet förfogar över?
Finns det frågor/områden/insatser som bör nedprioriteras?
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Dnr 2020/00034

Finansiering av kulturidé år 2020
Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
1. Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att bevilja 20 000 kronor till
Kulturidés verksamhet 2020.
2. Samrådet för lokalt folkhälsoarbete ger styrgruppen fortsatt uppdrag att
besluta om medel och verksamhet i enlighet med nedanstående
beskrivning.
3 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att ge styrgruppen i uppdrag
att återrapportera Kulturidés verksamhet i slutet av varje år.
Bakgrund
Arbetet med Kulturide Falköping initierades år 2011 med medel från Västra
Götalandsregionen. Sedan starten har arbetet bedrivits i olika former och
regier. Från år 2017 och framåt har arbetet letts av en styrgrupp bestående av
representanter för kultur- och fritidsförvaltningen, Connect samt
kommunledningen. Styrgruppen har sedan år 2017 stöttat en rad olika
insatser och aktiviteter i syfte att främja inkludering; cykelkurser,
föräldrastöd, idrottsaktiviteter för unga, hantverks- och konstkurser m.m.
Samrådet för lokalt folkhälsoarbete fattade beslut om finansiering den 12
december 2019, §33. Beslutet har därefter varit uppe för diskussion
tillsammans med ekonomiavdelningen på strategisk beredning den 8 januari
2020. Överföring av medel har inte kunnat göras i slutet på året då medel
inte kan föras mellan bokföringsår. Därför finns ett behov om att ta beslut
om medel från innevarande års budget till Kulturidé.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att 20 000 kronor avsätts för fortsatt arbete
med Kulturidé, samt att styrgruppen ska få använda sig av de pengar som
sedan tidigare finns avsatta för Kulturidé. Bedömningen är att styrgruppen
ska ges fortsatt uppdrag att arbeta med Kulturidé utifrån följande
beskrivning;
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Målet skall for tsatt var a att
- Främja inkludering och att alla känner sig som en del av
samhället.
- Möjliggöra social gemenskap och möten där olikheter berikar.
- Möjliggöra aktiviteter och verksamheter som bidrar till öppenhet,
delaktighet, trygghet och en känsla av sammanhang.
- Främja en meningsfull fritid för Falköpings invånare.

Uppdrag och inr iktning för Kultur ides styr gr upp:
-

Ta beslut om inkomna ansökningar och fördela medel till
verksamheter.

-

Stötta och samordna verksamheter och aktiviteter som bidrar till
inkludering utifrån uppkomna behov. Såsom mötesplatser, kurser
och aktiviteter inom kultur, idrott och föräldrastöd.
Med särskilt fokus på några insatser för år 2020;
o En samordnad volontärsverksamhet. Syftet med en
samordnad volontärsverksamhet är att underlätta
kontakten mellan medborgaren, det civila och det
offentliga samt att involvera medboragare i att skapa det
goda livet i Falköping. En samordnad volontärverksamhet
ska samla de existerande kommunala
volontärsverksamheterna såsom språkvän och frivillig
medhjälpare inom äldreomsorgen samt samverka med det
civila samhället för att kunna erbjuda volontärer uppdrag
därifrån och för att stötta deras arbete. Uppdragen kan
vara av återkommande karaktär ex. läxhjälp eller innebära
enstaka insatser vid idrottsarrangemang.
Volontärsverksamheten behöver ha en mötesplats, gärna i
koppling till en redan befintlig mötesplats.
o Kulturcrew — en grupp unga som vill testa att jobba med
kultur och skapa evenemang i skolan och på fritiden
utifrån vad unga efterfrågar. Det kan vara en konsert, en
teaterföreställning eller en musiktävling. I pipeline för
Kulturcrew är en konsert med en lite större artist samt
HBTQ-cafe utomhus under sommaren.
Undersöka möjligheter att göra en djupare utvärdering av de
idéer/insatser/aktiviteter som styrgruppen fördelat medel till i år
och under tidigare år.

-

-
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-

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från folkhälsostrategen, 2020-04-17

Paragrafen skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Åsa Karlsson, kompetens arbetslivsförvaltningen
Stefan Andersson, kultur- och fritidsförvaltningen
Violeta Kazic, kultur- och fritidsförvaltningen
Karin Hermansson, kultur- och fritidsförvaltningen
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§ 13

Dnr 2020/00173

Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt
folkhälsoarbete per 31 mars år 2020
Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
1. Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Bakgrund
Folkhälsorådets insatser delfinansieras via ett samverkansavtal mellan Västra
Götalandsregionen och Falköpings kommun. Folkhälsorådet 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". Folkhälsorådets budget är i
balans och prognosen är att den kommer att vara i balans vid årsskiftet.
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§ 14

Dnr 2020/00165 990

Folkhälsopriset år 2019
Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
1. Samrådet för lokalt folkhälsoarbete tilldelar Somaliska föräldraföreningen
och Mössebergsgården/Equmenia Tipspromenader 2019 års folkhälsopris
om 5 000 kronor per verksamhet.
Bakgrund
Falköpings kommun delar varje år ut folkhälsopriset om 10 000 kr. Detta för
att uppmärksamma och belöna personer eller aktörer som genom
hälsofrämjande arbete påverkar kommunens medborgare att förbättra sin
hälsa. Priset delas ut för nyskapande arbete som främjar hälsan, goda
livsvillkor, hälsofrämjande livsmiljöer och/eller levnadsvanor. Samrådet för
lokalt folkhälsoarbete utser vem eller vilka som får årets folkhälsopris.
Pristagaren kommer sedan att uppmärksammas för sin hälsofrämjande insats
vid sista kommunfullmäktigemötet innan sommaren.
Motiver ing för 2019 år s pr is;
Somaliska föräldraföreningen — motivering till folkhälsopriset...
Föreningen jobbar aktivt för att barn- och unga i Dotorpsområdet ska må,
bra, känna sig inkluderade och ha en meningsfull fritid. Föreningen bidrar
också till att skapa nätverk mellan — och stötta föräldrar. Genom sitt arbete
med barn och unga och deras föräldrar främjar de trygga och goda
uppväxtvillkor och en god folkhälsa för en viktig grupp. Under år 2019 har
föreningen bland annat anordnat en fotbollsturnering, ett sommarläger för
unga tjejer och två kulturfester i samband med Ramadan som drog ca 250
barn- och ungdomar från olika nationaliteter. Föreningen håller även i
läxhjälp på Dotorpsskolan två dagar i veckan.
Mösseber gsgår den/Equmenia Tipspr omenader c/o Er ik Hällgr en
Mössebergsgårdens tipspromenader är välkänt av de flesta Falköpingsbor.
Det är en aktivitet som tisdagar under sommarhalvåret samlar 300 - 500
deltagare som troget går längs bergssluttningen vecka efter vecka. Här
samlas familjer generationsvis för att tillsammans promenera och lösa
klunga tipsfrågor, fundera ut pusselord och leta siffror på Bingo. Det finns
alltid två banor att välja samt en frågepärm för de som av någon anledning är
förhindrade att gå men vill sitta ute vid café borden och ändå vara delaktiga.
Arbetet med tipspromenaderna sköts helt frivilligt av en kommitté med
ansvariga och många medhjälpare. Sammankallande i kommittén är Erik
Hällgren. Varje vecka är det många frivilliga timmar som de ansvariga satsar
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för att bygdens folk ska få träffas och komma ut och röra på sig under
trivsamma former. Och som jag tycker är viktigt att påpeka - alla kan vara
med från barnvagn till rullator. Mössebergsgården var bland de första på
Falbygden som startade Tipspromenader och nu finns fler aktörer på bygden
för den som vill promenera flera gånger i veckan. Så aktiviteten har spridit
sig och bidrar i högsta grad till folkhälsan då det lockar grupper och personer
som kanske inte går på träning på gym men kan och vill röra sig på detta
lättsamma sätt. Mössebergsgårdens tipspromenader är väl värda all cred för
det arbete som nedlagts under sommarmånaderna i så många år.

Paragrafen skickas till
Somaliska föräldraföreningen
Mössebergsgården/Equmenia Tipspromenader
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