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Samrådet för lokalt folkhälsoarbete

2020-12-10

Plats och tid

Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 11:05–11:35

Beslutande

Karola Svensson (C), Ordförande, Falköpings kommun
Adam Johansson (M), Falköpings kommun
Ingvor Bergman (S), Falköpings kommun, på distans
Maria Hjärtqvist (S), Västra Götalandsregionen, på distans

Övriga närvarande

Johanna Jonsson, folkhälsostrateg
Sebastian Helin, kommunsekreterare

Underskrifter
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Dnr 2020/00173

Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt
folkhälsoarbete år 2020
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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”. 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, 2020-11-24
Ekonomisk redovisning per december 2020, 2020-12-01
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Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Bakgrund
Falköpings Nattvandrarförening beviljades 10 000 kr år 2020 för inköp av
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. 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.
Underlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-24
Återrapportering Samrådet för lokalt folkhälsoarbete - Nattvandrarna
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Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Bakgrund
Studieförbundet vuxenskolan beviljades under sommaren 10 000 kr av
40 000 kr sökta till musikunderhållning i Coronatider. Aktiviteten bestod i en
sång- och musikupplevelse nedanför balkonger eller på uteplatser för
personer som rekommenderades att stanna inne i Coronatider.
Musikupplevelsen bestod i gamla fina klassiska låtar framförd av en erfaren
musiker som också förde dialog med sin publik och bjöd på födelsedagssång
när någon i publiken fyllde år. Aktiviteten var uppskattad och förgyllde
tillvaron för de som tog del av den. Det blev en stor efterfrågan på att
spelningarna skulle komma tillbaka vilket Studieförbundet tillgodosedde. I
Falköping genomfördes 12 spelningar varav 4 spelningar bekostades av de
medel samrådet beviljat. Övriga bekostades av Studieförbundet och
Falköpings Hyresbostäder.
Underlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-19
Återrapportering Samrådet för lokalt Folkhälsoarbete – musikunderhållning i
Coronatider
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Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Bakgrund
Socialpsykiatrin drar tillbaka sin ansökan om bidrag till psykiatriveckan
2020. Socialpsykiatrin fick i början på året beviljat 50 000 kr av 125 000 kr
sökta till psykiatriveckan som var tänkt att genomföras vecka 43 år 2020.
Under veckan skulle kostnadsfria och öppna föreläsningar anordnas för alla
som är intresserade. Veckan har anordnats i flera år, är väletablerad och
bidrar i hög grad till folkbildning av Falköpings kommuninvånare och till ett
främjande arbete med att prata om psykisk ohälsa i en tid då många lever
med detta. På grund av Corona och restriktionerna på stora evenemang har
styrgruppen för psykiatriveckan valt att inte genomföra någon vecka i år.
Pengarna kommer att betalas tillbaka till samrådet för lokalt folkhälsoarbete.
Underlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-19
Protokollsutdrag 2020-02-25 §8 Ansökan om stimulansmedel för
Psykiatriveckan 2020
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Återrapportering om stimulansbidrag från kultur- och
fritidsnämnden till överenskommelseprocess år 2019
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Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Bakgrund
Den 27 september 2018 beslutade Folkhälsorådet att godkänna en ansökan
från kultur- och fritidsförvaltningen om att genomföra en
Överenskommelseprocess i Falköping. På detta möte beslutade
Folkhälsorådet att delfinansiera en start av projektet under 2018 års tre sista
månader med 80 000 kronor. Folkhälsorådet beviljade i november en
förlängning av projektet med två år och att delfinansiera projektet med
ytterligare 200 000 kronor per år för åren 2019 och 2020.
Syftet med överenskommelsen var att stärka samverkan mellan den idéburna
sektorn och Falköpings kommun. Målet med arbetet var att
överenskommelsen skulle bli ett inarbetat arbetssätt mellan Falköpings
kommun och berörda parter från civilsamhällets olika organisationer och
föreningar. Överenskommelsen är en involverings- och mobiliseringsprocess
och ett arbetssätt för att jobba med frågor som berör många aktörer/parter.
Processen går igenom fyra faser: inspiration, involvering, fördjupning och
beslut. Den nationella Överenskommelsens principer om självständighet,
öppenhet, dialog, mångfald, kvalitet och långsiktighet blir värdeord för
processen. Inom arbetet har processledaren arbetat med ett antal konkreta
processer Falköpings kommun haft ett behov av samverkan mellan
civilsamhälle och kommun;
-

Kulturstöd

-

Nätverkande kring Mösseberg

-

Utveckling av volontärverksamhet

-

Utbud äldre

Inom Kulturstödsområdet genomfördes tre möten med fokus på kulturliv,
fördelar och nackdelar med olika bidragsmodeller samt vilka typer av bidrag
och stöd föreningarna har behov av. Utifrån input som inkommit under
dialogmötena författades ett förslag på nya former för bidrag till kultur och
skickades på remiss till kulturföreningar. Fyra föreningar gav input på
förslaget. Parallellt med remissen kom tankar upp om att se över
bidragssystemet och kommunens stöd till civilsamhället i sin helhet. Någon
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I och med dialogprocessen kring former för bidrag till kulturföreningar kom
behov upp att även se över bidragen till utställningslokaler och samtidigt
tillsammans se hur kommunens bidrag kan användas effektivt i en
samverkan kring konst och hur vi tillsammans ytterligare kan höja konstens
kraft i utvecklingen av centrum. Konstföreningar genomförde dialog och
studieresa för att utveckla en gemensam plattform i konsten. Det fortsatta
arbetet för att utveckla former för detta avstannades i och med Corona.
I Mössebergsprocessen genomfördes flera dialogmöten. Syftet var att få till
en dialog om hur kommun och civilsamhället kan samverka i ambitionen att
nå visionen om ”Ett berg för alla”. Det handlade om att lösa frågor kring
drift av anläggningar, djurpark, leder och underhålla av camping och
motionsanläggning. Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut utifrån
processens framtagna förslag i mars 2021.
”Det goda livet” för seniorer startade i socialnämnden och en studieresa till
Tidaholm för att lära mer om ”Senior Sport School”. En arbetsgrupp
bestående av fritidsavdelningen, SISU, socialförvaltningen samt
folkhälsosstrateg undersöker nu möjliga vägar för genomförande av
sportskolan i Falköping. I denna process har även förmöten genomförts
mellan fritidsavdelning och kommunala pensionärsrådet och
pensionärsorganisationerna kring ett förändrat bidragssystem. Detta kommer
att bli en del av en större bidragsöversyn.
Arbetet med en samlad volontärverksamhet ”Agera Mera” startade i juni
2019 med att samla de tjänstepersoner i kommunen som vid den tiden
arbetade med volontärer/frivilliga i ordinarie verksamhet. Arbetsgruppen för
Agera Mera har i processen fört samtal med aktörer från civilsamhället kring
deras inställning till en volontärverksamhet och hur den bör utformas.
Arbetsgruppen med representant från civila samhället åkte också på
studieresa till Danmark för att se hur man jobbar med volontärverksamhet
där och en samsyn växte fram i gruppen kring vad volontärverksamhet kan
vara. Under våren 2020 arbetades verksamhetens struktur fram och ett
samlingsnamn för volontärverksamheten såg dagens ljus: Agera Mera. I
mars tog kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut om att Falköpings kommun
ska arbeta med en samordnad volontärverksamhet. Språkvän använder idag
ett registreringsprogram för sin verksamhet. Det programmet utvecklas nu
för att även fungera för Agera Mera. Agera Mera startade ett pilotprojekt
under Konstnatten hösten 2020. Åtta volontärer agerade värdar och var
behjälpliga i att hålla på de restriktioner som finns på grund av covid-19.
Fler ansökningar har börjat komma in från invånare som är nyfikna på
verksamheten. Kontakt är etablerad med ett flertal organisationer som ser sig
som uppdragsgivare. En officiell start och lansering av Agera Mera är nu
genomförd.
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Utöver att genomföra själva processerna har ett material tagits fram över de
olika delarna i en överenskommelseprocess; inspirera, involvera, göra,
paketera. För att implementera modellen i organisationen har nyckelpersoner
bland kommunens personal gått utbildning i mötesteknik och
förhållningssätt. Detta samlas i en digital metodbok som kan användas för
fortsatta dialoger.
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Underlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-19
Återrapport Samrådet för lokalt Folkhälsoarbete - Överenskommelseprocess
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Dnr 2019/00396 804

Återrapportering om stimulansmedel till Familjelördag
från Kultur- och fritidsförvaltningens 2020-2021
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Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen beviljades 260 000 kr till genomförande av
Familjelördag under år 2020. Syftet med Familjelördag är att stärka
integrationen och öka inkluderingen i Falköping. Familjelördag ska vara en
mötesplats där alla är välkomna. Mötet sker genom kulturaktiviteter såsom
uppträdanden, workshops och föreställningar inom konst, dans, teater, musik
och idrott. Familjelördag är ett koncept som genomförts fyra gånger per år
sedan februari år 2014. I snitt deltar 700 personer per tillfälle. Målgruppen är
barn och unga samt deras föräldrar, vårdnadshavare samt far- och
morföräldrar. Arrangemanget har fri entré för att alla ska ha möjlighet att
delta. Under år 2020 var det tänkt att flytta ut Familjelördag till tätorterna
och ha stora evenemang i Floby, Stenstorp, Åsle/Mularp/Tiarp samt Åsarp
samt preliminärt Vartofta/Kättilstorp, Broddetorp, Gudhem och Kinnarp.
De aktiviteter som har genomförts har ändrat form från de tänkta aktiviteter
som angavs i ansökan. Detta pga. Covid 19. Aktiviteterna har varit mycket
fler och i mindre format. Familjelördag har fortfarande genomförts på
landsbygden men i mindre och Corona-anpassat format;
-

Barnkultur på bygdegård x 6 - teaterföreställningar, samt prova på
kulturaktiviteter för barn i åldern 3 - 9 (på landsbygden).

-

Kulturworkshops för barn och unga 6 - 15 år x 42 tillfällen (på 7
orter)

-

Pop-up aktiviteter (performance och prova på) x 37 tillfällen (på 3
orter)

-

Påsk-ägg jakt i 12 orter - 300 påskägg gömdes över hela Falköpings
kommun innehållande aktivhandel presentkort och godis.

Kultur och fritid anser att målet om att skapa inkluderande mötesplatser och
aktiviteter för unga har uppnåtts men i mindre format än planerat. Att i dessa
tider lyckas skapa aktiviteter för barn och unga när andra aktiviteter har
ställts in har också bidragit till en förbättrad psykisk hälsa hos barn- och
unga. Pengarna har gått till betalning av lön till externa kulturaktörer och
kulturpedagoger samt material, resa/logi, annonser och innehåll i påskägg.
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Underlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-24
Återrapport samrådet för lokalt folkhälsoarbete – Familjelördag 2020
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Dnr 2020/00454 006

Sammanträdesdagar 2021 för samrådet för lokalt
folkhälsoarbete i Falköping
Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete sammanträder följande dagar och
tider under år 2021:
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Sammanträden
18 februari

10.30-12.00

8 april

16.00-17.00

28 oktober

10.30-12.00

2 december

10.30-12.00

Bakgrund
Samrådet för lokalt folkhälsoarbete ska besluta om mötesdagar för år 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen 2020-11-24

Paragrafen skickas till
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Anna-Karin Linder, administratör
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg
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Dnr 2020/00074 805

Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbete
presidiums delegationsbeslut år 2020
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Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga nedanstående
delegationsbeslut till handlingarna.
Bakgrund
Under februari månad togs ett delegationsbeslut gällande stimulansmedel
från samrådet för lokalt folkhälsoarbetes medel. Delegationsbeslutet fattades
med stöd av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut den 27 februari 2019,
§ 2.
1 Beviljande av medel till musikunderhållning
Dnr 2020/00452

Delegationsbeslutet gällde beviljande av 10 000 kr av totalt 20 000 kr
ansökta till musikunderhållning för ensamma isolerade seniorer i Falköping
under Corona-epidemin. Detta genom att erhålla livestreamad sång- och
musikunderhållning på boenden och för de som lever ensamma i bostaden.
Bedömningen är att arbetet stämmer överens med folkhälsomålen om goda
livsvillkor där inkludering, delaktighet och en meningsfull fritid för äldre är
viktiga aspekter.
Beslutsunderlag
Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbete presidiums
delegationsbeslut nov år 2020
Delegationsbeslut stimulansmedel till musikunderhållning

Paragrafen skickas till
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg
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Dnr 79242

Övriga frågor
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Inga övriga frågor.
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