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§ 15 Dnr 2020/00174  

Verksamhetsplan Folkhälsa 2021 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att anta förslag till 

verksamhetsplan och budget för år 2021.       

Bakgrund 

Falköpings folkhälsoarbete styrs av ett avtal mellan Östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Falköpings kommun. I avtalet förbinder 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 samt kommunstyrelsens 

utskott för social hållbarhet 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. Verksamhetsplanen kopplar därför inom sina fokusområden till några 

av de områden som utskottet prioriterat inom social hållbarhet. Det handlar 

framför allt om ”Barn, unga, familj och hälsa”, ”Trygghet” samt ”Demokrati, 

inflytande och social sammanhållning.” Inom dessa området föreslås bland 

annat arbete med psykisk hälsa, föräldraskapsstöd och stöd till civilsamhället 

i inkluderingsfrågor. Förslaget är också att fortsätta stärka organiseringen 

inom trygghetsarbetet där våldsförebyggande arbete och ANDT-s frågor är 

viktiga aspekter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från folkhälsostrategen, 2020-10-15 

Verksamhetsplan folkhälsa 2021, 2020-09-14 

Folkhälsoinsatser i Falköpings kommun - Folkhälsoplan 2021, 2020-10-16  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen i Falköpings kommun 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden   
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§ 16 Dnr 2020/00381  

Kulturidé år 2021 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att bevilja 130 000 kronor till 

Kulturidés verksamhet år 2021.  

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.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att 200 000 kronor avsätts för fortsatt arbete 

med Kulturidé. Bedömningen är att styrgruppen också fortsatt får använda 

de medel som sedan tidigare finns avsatta för Kulturidé samt att de ska ges 

fortsatt uppdrag att jobba utifrån följande beskrivning;  

Målet skall fortsatt vara 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 inriktning för Kulturidés styrgrupp: 

- 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. 
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- Genomföra en utvärdering av de idéer/insatser/aktiviteter som 

styrgruppen fördelat medel till i år och under tidigare år. 

- Använda de nätverk som varje medlem i gruppen har för att stötta 

människor med idéer till rätt organisation/person. 

- Återrapportera arbetet till samrådet för lokalt folkhälsoarbete. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från folkhälsostrategen, 2020-10-01  

  

 

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 

Ida Johansson, kultur- och fritidsförvaltningen            
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§ 17 Dnr 2020/00382  

Finansiering av Säker och Trygg förening höst 2020, 
vår 2021 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att avsätta 15 000 kr kronor 

till RF-SISU Västra Götaland år 2020 för utveckling av konceptet Säker- 

och Trygg förening 

2 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att avsätta 25 000 kr till RF-

SISU Västra Götaland år 2021 för utveckling av konceptet säker och 

trygg förening.  

3 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att arbetet ska återrapporteras 

till rådet i slutet av år 2022.    

Bakgrund 

Säker och Trygg Förening startade som ett pilotprojekt år 2012. Det 

initierades av folkhälsorådet som gav RF-SISU Västra Götaland (dåvarande 

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland) i uppdrag att 

genomföra projektet. Att bli certifierad som en säker och trygg förening är 

en kvalitetsmärkning som står för bättre hälsa, minskad skadefrekvens samt 

ökad säkerhet och trygghet i föreningslivet. I uppdraget RF-SISU fick av 

folkhälsorådet ingick att ta fram en arbetsmodell för Säker och Trygg 

Förening med utgångspunkt i idrotten, men som skulle kunna appliceras på 

alla typer av föreningar. I det koncept som RF-SISU tagit fram ingår bland 

annat hjärt- och lungräddning, värdegrund- och försäkringsfrågor, alkohol, 

droger och brandsäkerhet. Allt med en koppling till en egen krisplan för 

respektive förening. RF-SISU har tagit fram en särskild arbetsbok för 

konceptet Säker och Trygg Förening och ett ansökningsformulär som 

föreningarna fyller i för att ansöka om certifiering. Falköpings kommun och 

RF-SISU ansvarar tillsammans för certifiering av föreningar. Folkhälsorådet 

har gett följande medel till RF-SISU för arbete med Säker och Trygg 

förening. 

År 2013 35 000 kr 

År 2014  35 000 kr 

År 2015 40 000 kr 

År 2016  RF-SISU har utan ersättning hjälpt föreningar att slutföra 

certifiering 

År 2017 20 000 kr  

År 2018  73 000 kr  
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År 2019 15 000 kr 

År 2020 RF-SISU har utan ersättning hjälpt föreningar att slutföra 

certifiering 

Mellan år 2012 och år 2019 har 15 föreningar certifierats som Säkra och 

Trygga Föreningar; IFK Falköpings Fotbollsförening, Sörby- Odensbergs 

Skytteförening, Ållebergs Modellflygklubb, Falköpings KIK, IFK 

Falköpings Ishockeyklubb, Borgunda IK, Falköpings Skyttegille, Falköpings 

Volleybollklubb, Falbygdens Hästsportförening, Falköpings AIK 

Handbollsklubb, Falköpings ABK, Falköpings Motorklubb, Floby IF, 

Tomtens IF samt Falköpings Friidrottsklubb. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att arbetet med Säker och Trygg förening bör 

fortgå och utvecklas då behovet av samverkan med civilsamhället i 

trygghetsfrågor är större än någonsin. Då synen på trygghet och arbetet med 

trygghet har förändrats såväl kommunalt som i RF-SISU:s verksamhet finns 

ett behov av att utveckla konceptet. Förslaget är att ta fram en utvecklad 

arbetsbok där större fokus läggs på trygga idrottsmiljöer, trygghet på nätet, 

psykisk hälsa, inkludering och än mer värdegrundsarbete. 

En del i arbetet framåt blir att också utveckla uppföljningsarbetet och 

erbjuda föreningarna erfarenhetsutbyte i det praktiska arbetet. Detta ansvar 

ligger på Kultur- och fritidsförvaltningen men är tänkt att ske i nära 

samverkan med RF-SISU Västra Götaland. 

Lena Freden på SISU har i samråd med folkhälsostrateg Johanna Jonsson 

och fritidskonsulent Stefan Andersson tagit fram ett förslag på budget; 

Höst 2020    15 000 kr  Utvärdering av tidigare arbete samt uppföljning      

av och erfarenhetsutbyte mellan certifierade 

föreningar. 

Vår 2021     25 000 kr Framtagning av nytt koncept med ny arbetsbok samt 

information och marknadsföring till föreningar som 

ännu inte blivit certifierade. 

Höst 2021, Vår 2022 Nytt förslag på budget för höst 2021 och vår 2022 

läggs när ett förslag på koncept är utvecklat.  

  

 

Paragrafen skickas till  
RF-SISU Västra Götaland 

Stefan Andersson, Kultur- och fritid 

Ida Johansson, Kultur- och fritid 
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§ 18 Dnr 2020/00173  

Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt 
folkhälsoarbete år 2020 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.      

Sammanfattning 

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”.  Coronapandemin har under året inneburit att vissa planerade insatser 

som beslutats av samrådet inte har kunnat genomföras. Samrådet har därför 

omfördelat medel till insatser som kunnat utföras under året. Prognosen är en 

budget i balans vid årsskiftet. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-01   

Ekonomisk redovisning per oktober 2020, 2020-10-01  

  

 

Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 19 Dnr 2020/00393  

Beslut om stimulansmedel till utredning om framtida 
stöd till civilsamhället från kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lyfta ur ärendet.      

Bakgrund 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutade att lyfta ur ärendet med 

anledning av att ärendet ska beredas för beslut i kommunstyrelsens utskott 

för social hållbarhet istället.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från folkhälsostrategen, 2020-10-07 

Kultur- och fritidsnämndens ansökan om stimulansmedel till utredning, 

2020-10-08 

Kultur- och fritidsnämnden § 53/2020 

Yrkanden 

Karola Svensson (C) yrkar att ärendet ska lyftas ur.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsförvaltningen  

Johanna Jonsson, folkhälsostrateg           
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§ 20 Dnr 2020/00392 804 

Beslut om stimulansmedel till 
suicidpreventionsutbildning från Samhällsskydd 
Mellersta Skaraborg 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljar 60 000 kronor för 

suicidpreventionsutbildning för år 2020. 

2 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att arrangemanget ska 

delredovisas under fjärde kvartalet år 2021 och återrapporteras under 

fjärde kvartalet år 2022.              

Bakgrund 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) Falköping ansöker om 90 000 kr 

för att utbilda instruktörer inom räddningstjänst och socialförvaltning i 

suicidpreventiva samtalsmetoder. Utbildningen heter AOSP - akut 

omhändertagande av självmordsnära person och är en riktad utbildning till 

blåljusgrupper. Ambitionen är att 8 deltagare ska gå en 3-4 dagars utbildning 

till instruktör – längden på utbildning beror på förkunskaper. Sedan kan 

dessa instruktörer utbilda vidare till blåljuspersonal men även till annan 

personal i kommunen och i vissa sammanhang även till grupper av 

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

i Falköping. Detta ska ske genom att instruktörerna ska kunna utbilda i 

psykisk ohälsa, ökad beredskap och kunskap för att kunna ta kontakt och 

samtala med en person som befinner sig i en självmordssituation. Pengarna 

ska gå till utbildningskostnader för upp till 8 personer. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att det stämmer väl överens med samrådets 

prioriteringar där kunskapsutveckling inom psykisk hälsa och 

suicidprevention är ett prioriterat arbete inom målområdet ”goda livsvillkor”. 

Samrådet för folkhälsoarbete rekommenderar att insatser delfinansieras av 

sökande part och föreslår därför att bevilja 60 000 kr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från folkhälsostrategen, 2020-10-07 

Ansökan från Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, 2020-09-22    

  

 

Paragrafen skickas till  
Christian Velander, Samhällskydd Mellersta Skaraborg    
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§ 21 Dnr 79242  

Övriga frågor 

Inga övriga frågor.      
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§ 15 Dnr 2020/00174  


Verksamhetsplan Folkhälsa 2021 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att anta förslag till 


verksamhetsplan och budget för år 2021.       


Bakgrund 


Falköpings folkhälsoarbete styrs av ett avtal mellan Östra hälso- och 


sjukvårdsnämnden och Falköpings kommun. I avtalet förbinder 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 samt kommunstyrelsens 


utskott för social hållbarhet 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. Verksamhetsplanen kopplar därför inom sina fokusområden till några 


av de områden som utskottet prioriterat inom social hållbarhet. Det handlar 


framför allt om ”Barn, unga, familj och hälsa”, ”Trygghet” samt ”Demokrati, 


inflytande och social sammanhållning.” Inom dessa området föreslås bland 


annat arbete med psykisk hälsa, föräldraskapsstöd och stöd till civilsamhället 


i inkluderingsfrågor. Förslaget är också att fortsätta stärka organiseringen 


inom trygghetsarbetet där våldsförebyggande arbete och ANDT-s frågor är 


viktiga aspekter. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från folkhälsostrategen, 2020-10-15 


Verksamhetsplan folkhälsa 2021, 2020-09-14 


Folkhälsoinsatser i Falköpings kommun - Folkhälsoplan 2021, 2020-10-16  


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen i Falköpings kommun 


Östra hälso- och sjukvårdsnämnden   
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§ 16 Dnr 2020/00381  


Kulturidé år 2021 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att bevilja 130 000 kronor till 


Kulturidés verksamhet år 2021.  


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.  


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningens bedömning är att 200 000 kronor avsätts för fortsatt arbete 


med Kulturidé. Bedömningen är att styrgruppen också fortsatt får använda 


de medel som sedan tidigare finns avsatta för Kulturidé samt att de ska ges 


fortsatt uppdrag att jobba utifrån följande beskrivning;  


Målet skall fortsatt vara 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 inriktning för Kulturidés styrgrupp: 


- 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. 
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- Genomföra en utvärdering av de idéer/insatser/aktiviteter som 


styrgruppen fördelat medel till i år och under tidigare år. 


- Använda de nätverk som varje medlem i gruppen har för att stötta 


människor med idéer till rätt organisation/person. 


- Återrapportera arbetet till samrådet för lokalt folkhälsoarbete. 


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från folkhälsostrategen, 2020-10-01  


  


 


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 


Ida Johansson, kultur- och fritidsförvaltningen            
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§ 17 Dnr 2020/00382  


Finansiering av Säker och Trygg förening höst 2020, 
vår 2021 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att avsätta 15 000 kr kronor 


till RF-SISU Västra Götaland år 2020 för utveckling av konceptet Säker- 


och Trygg förening 


2 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att avsätta 25 000 kr till RF-


SISU Västra Götaland år 2021 för utveckling av konceptet säker och 


trygg förening.  


3 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att arbetet ska återrapporteras 


till rådet i slutet av år 2022.    


Bakgrund 


Säker och Trygg Förening startade som ett pilotprojekt år 2012. Det 


initierades av folkhälsorådet som gav RF-SISU Västra Götaland (dåvarande 


Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland) i uppdrag att 


genomföra projektet. Att bli certifierad som en säker och trygg förening är 


en kvalitetsmärkning som står för bättre hälsa, minskad skadefrekvens samt 


ökad säkerhet och trygghet i föreningslivet. I uppdraget RF-SISU fick av 


folkhälsorådet ingick att ta fram en arbetsmodell för Säker och Trygg 


Förening med utgångspunkt i idrotten, men som skulle kunna appliceras på 


alla typer av föreningar. I det koncept som RF-SISU tagit fram ingår bland 


annat hjärt- och lungräddning, värdegrund- och försäkringsfrågor, alkohol, 


droger och brandsäkerhet. Allt med en koppling till en egen krisplan för 


respektive förening. RF-SISU har tagit fram en särskild arbetsbok för 


konceptet Säker och Trygg Förening och ett ansökningsformulär som 


föreningarna fyller i för att ansöka om certifiering. Falköpings kommun och 


RF-SISU ansvarar tillsammans för certifiering av föreningar. Folkhälsorådet 


har gett följande medel till RF-SISU för arbete med Säker och Trygg 


förening. 


År 2013 35 000 kr 


År 2014  35 000 kr 


År 2015 40 000 kr 


År 2016  RF-SISU har utan ersättning hjälpt föreningar att slutföra 


certifiering 


År 2017 20 000 kr  


År 2018  73 000 kr  
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År 2019 15 000 kr 


År 2020 RF-SISU har utan ersättning hjälpt föreningar att slutföra 


certifiering 


Mellan år 2012 och år 2019 har 15 föreningar certifierats som Säkra och 


Trygga Föreningar; IFK Falköpings Fotbollsförening, Sörby- Odensbergs 


Skytteförening, Ållebergs Modellflygklubb, Falköpings KIK, IFK 


Falköpings Ishockeyklubb, Borgunda IK, Falköpings Skyttegille, Falköpings 


Volleybollklubb, Falbygdens Hästsportförening, Falköpings AIK 


Handbollsklubb, Falköpings ABK, Falköpings Motorklubb, Floby IF, 


Tomtens IF samt Falköpings Friidrottsklubb. 


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningens bedömning är att arbetet med Säker och Trygg förening bör 


fortgå och utvecklas då behovet av samverkan med civilsamhället i 


trygghetsfrågor är större än någonsin. Då synen på trygghet och arbetet med 


trygghet har förändrats såväl kommunalt som i RF-SISU:s verksamhet finns 


ett behov av att utveckla konceptet. Förslaget är att ta fram en utvecklad 


arbetsbok där större fokus läggs på trygga idrottsmiljöer, trygghet på nätet, 


psykisk hälsa, inkludering och än mer värdegrundsarbete. 


En del i arbetet framåt blir att också utveckla uppföljningsarbetet och 


erbjuda föreningarna erfarenhetsutbyte i det praktiska arbetet. Detta ansvar 


ligger på Kultur- och fritidsförvaltningen men är tänkt att ske i nära 


samverkan med RF-SISU Västra Götaland. 


Lena Freden på SISU har i samråd med folkhälsostrateg Johanna Jonsson 


och fritidskonsulent Stefan Andersson tagit fram ett förslag på budget; 


Höst 2020    15 000 kr  Utvärdering av tidigare arbete samt uppföljning      


av och erfarenhetsutbyte mellan certifierade 


föreningar. 


Vår 2021     25 000 kr Framtagning av nytt koncept med ny arbetsbok samt 


information och marknadsföring till föreningar som 


ännu inte blivit certifierade. 


Höst 2021, Vår 2022 Nytt förslag på budget för höst 2021 och vår 2022 


läggs när ett förslag på koncept är utvecklat.  


  


 


Paragrafen skickas till  
RF-SISU Västra Götaland 


Stefan Andersson, Kultur- och fritid 


Ida Johansson, Kultur- och fritid 
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§ 18 Dnr 2020/00173  


Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt 
folkhälsoarbete år 2020 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 


handlingarna.      


Sammanfattning 


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”.  Coronapandemin har under året inneburit att vissa planerade insatser 


som beslutats av samrådet inte har kunnat genomföras. Samrådet har därför 


omfördelat medel till insatser som kunnat utföras under året. Prognosen är en 


budget i balans vid årsskiftet. 


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-01   


Ekonomisk redovisning per oktober 2020, 2020-10-01  


  


 


Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 19 Dnr 2020/00393  


Beslut om stimulansmedel till utredning om framtida 
stöd till civilsamhället från kultur- och 
fritidsförvaltningen 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lyfta ur ärendet.      


Bakgrund 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutade att lyfta ur ärendet med 


anledning av att ärendet ska beredas för beslut i kommunstyrelsens utskott 


för social hållbarhet istället.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från folkhälsostrategen, 2020-10-07 


Kultur- och fritidsnämndens ansökan om stimulansmedel till utredning, 


2020-10-08 


Kultur- och fritidsnämnden § 53/2020 


Yrkanden 


Karola Svensson (C) yrkar att ärendet ska lyftas ur.      


  


 


Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsförvaltningen  


Johanna Jonsson, folkhälsostrateg           







 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


9 (10) 


Sammanträdesdatum 


2020-10-22 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 20 Dnr 2020/00392 804 


Beslut om stimulansmedel till 
suicidpreventionsutbildning från Samhällsskydd 
Mellersta Skaraborg 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljar 60 000 kronor för 


suicidpreventionsutbildning för år 2020. 


2 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att arrangemanget ska 


delredovisas under fjärde kvartalet år 2021 och återrapporteras under 


fjärde kvartalet år 2022.              


Bakgrund 


Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) Falköping ansöker om 90 000 kr 


för att utbilda instruktörer inom räddningstjänst och socialförvaltning i 


suicidpreventiva samtalsmetoder. Utbildningen heter AOSP - akut 


omhändertagande av självmordsnära person och är en riktad utbildning till 


blåljusgrupper. Ambitionen är att 8 deltagare ska gå en 3-4 dagars utbildning 


till instruktör – längden på utbildning beror på förkunskaper. Sedan kan 


dessa instruktörer utbilda vidare till blåljuspersonal men även till annan 


personal i kommunen och i vissa sammanhang även till grupper av 


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


i Falköping. Detta ska ske genom att instruktörerna ska kunna utbilda i 


psykisk ohälsa, ökad beredskap och kunskap för att kunna ta kontakt och 


samtala med en person som befinner sig i en självmordssituation. Pengarna 


ska gå till utbildningskostnader för upp till 8 personer. 


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningens bedömning är att det stämmer väl överens med samrådets 


prioriteringar där kunskapsutveckling inom psykisk hälsa och 


suicidprevention är ett prioriterat arbete inom målområdet ”goda livsvillkor”. 


Samrådet för folkhälsoarbete rekommenderar att insatser delfinansieras av 


sökande part och föreslår därför att bevilja 60 000 kr.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från folkhälsostrategen, 2020-10-07 


Ansökan från Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, 2020-09-22    


  


 


Paragrafen skickas till  
Christian Velander, Samhällskydd Mellersta Skaraborg    
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§ 21 Dnr 79242  


Övriga frågor 


Inga övriga frågor.      
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