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Sammanträdesdatum

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete

2021-02-18

Plats och tid

Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 10:30–11:31

Beslutande

Karola Svensson (C), Ordförande, Falköpings kommun
Adam Johansson (M), Falköpings kommun
Ingvor Bergman (S), Falköpings kommun
Maria Hjärtqvist (S), Västra Götalandsregionen
Mona Johansson (KD), Västra Götalandsregionen, § 1, kl. 10:37-

Övriga närvarande

Johanna Jonsson, folkhälsostrateg
Sebastian Helin, kommunsekreterare

 KMS — Powered by TellusTalk: ID 1226304117

Justerare
Underskrifter

Dokumentet har justerats digitalt och saknar därför signaturer

Sekreterare

Sebastian Helin

Ordförande

Karola Svensson

Paragrafer

§§ 1-7
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Sammanträdesdatum

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete

2021-02-18
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Sammanträdesdatum

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete

§1

2021-02-18

Dnr 2021/00011

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes
verksamhetsberättelse för år 2020
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Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete godkänner verksamhetsberättelse för
år 2020 med de redaktionella ändringar som uppmärksammats på mötet.
Bakgrund
Folkhälsoarbete handlar om att med hälsofrämjande och förebyggande
insatser åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.
Folkhälsoarbetet styrs av ett avtal mellan Falköpings kommun och Västra
Götalandsregionen. Enligt avtalet ska kommunen ha ett råd vars syfte är att
initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella folkhälsoarbetet. För
verksamhetsår 2020 var barn- och ungdomar 0-25 samt personer 60 år och
äldre prioriterade målgrupper. Inriktningsområden som särskilt lyfts fram är
riktade insatser kopplat till trygghet och inkludering/medborgardialog. De
aktiviteter som skett under år 2020 och som har finansierats av samrådet
eller där folkhälsostrategen har medverkat följs upp och presenteras i
verksamhetsberättelsen. Samrådet har under året arbetat utifrån
målområdena ”Goda livsvillkor”, ”Hälsofrämjande livsmiljöer och
levnadsvanor”, ”Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel” samt ”Övrigt
utvecklingsarbete”.
Inom goda livsvillkor har samrådet exempelvis stöttat och/eller
medverkat i:
 Kulturidé, ett projekt riktat mot socioekonomiskt utsatta grupper med
stöd till aktiviteter och idéer som främjar möten och inkludering.
 Utbildningar kring suicidprevention samt medverkan i lokal
vårdsamverkansgrupp barn- och unga
 Planering för ett nytt föräldraskapsstödsprojekt med anställning av en
projektledare. Projektets syfte är att utveckla och samordnad et
befintliga föräldraskapsstödet att bli mer sammanhållet, nå fler åldrar
och fler kulturer.
 Medborgardialogfrågor där ett antal nyckelpersoner bland
kommunens personal gått utbildning i stormötesdesigner och
mötesteknik och samlat materialet från utbildningarna i en digital
metodbok.
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Sammanträdesdatum

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete

2021-02-18

Inom området hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor har
samrådet bland annat stöttat och/eller medverkat i:
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 Utredning av kommunens trygghetsarbete. Där
kommunledningsgruppen nu utsett sig själva till styrgrupp i arbetet
vilket innebär att jobba i ett och samma preventionsarbete med de
problem som står i vägen för goda uppväxtvillkor såsom våld,
psykisk ohälsa, riskbruk eller underprestation i skolan. Målet ska
vara att påverka dessa genom främjande insatser som exempelvis
föräldraskapsstöd.
 Fortsatt samarbetet med SISU och kultur och fritid, gällande Säker
och trygg förening. Under år 2020 har ett arbete påbörjats för att
utveckla konceptet att innefatta mer mjuka trygghetsvärden.
 Utveckling av vandringslederna på Ålleberg. Arbetsgruppen har i
samråd med intressenter på Ålleberg under året arbetat med och tagit
fram ny ledsträckning, ledmarkering och informationstavlor.
Inom området alkohol, narkotika, tobak och dopning och spel har
samrådet bland annat stöttat och/eller medverkat i:
 Framtagande av förvaltningsspecifika riktlinjer utifrån den
kommunövergripande riktlinjen för ANDTS-förebyggande arbete.
 Gaming där ett stödmaterial är framtaget och en föräldrabroschyr
håller på att tas fram.
 Föräldrabroschyr som skickats ut till föräldrar/vårdnadshavare där de
får stöd i och uppmanas att ha ett samtal med sin ungdom om droger.
 Fortsatt och utvecklat dopningssamarbete med gym, polis, SISU och
kommunens skolor. Under hösten utbildades träningsanläggningarna
i metoden 100 % ren hårdträning.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår samrådet för lokalt folkhälsoarbete att godkänna
verksamhetsberättelsen för år 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande samrådet för lokalt folkhälsoarbetes verksamhetsberättelse
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Samrådet för lokalt folkhälsoarbete

2021-02-18

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes verksamhetsberättelse
Bilaga 1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes verksamhetsberättelse
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Paragrafen skickas till
Rebecca Andersson nämndsekreterare, Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Inger Hannu, Verksamhetschef Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg.
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Samrådet för lokalt folkhälsoarbete

§2

2021-02-18

Dnr 2020/00074 805

Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbete
presidiums delegationsbeslut för år 2020
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Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
1 Nedanstående delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Bakgrund
Under december månad togs ett delegationsbeslut gällande stimulansmedel
från samråd för lokalt folkhälsoarbetes medel. Delegationsbeslutet fattades
med stöd av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut den 27 februari 2019
§ 2.
Beviljande av medel till Ungdomsprojektet
Dnr 2020/00489

Delegationsbeslutet gällde beviljande av 40 000 kr till Ungdomsprojektet i
Falköping. Ungdomsprojektet har sedan hösterminen 2013 arbetat i
kommunen med att anställa skolcoacher eller elevstödjare.
Ungdomsprojektet är en ideell förening ”Ungdomsprojektet i Falköping”
som drivs av stadens kyrkor. Syftet med projektet är att motivera elever till
bra resultat i skolan, att motverka droger, mobbing och rasism, att verka för
en meningsfull fritid samt att verka för att ge elever ett sunt och friskt
självförtroende. Projektet kompletterar skolornas eget elevvårdsarbete och de
elevvårdskonsulenter som anställts. Rektorerna kan se positiva resultat i de
skolor som har ungdomscoacher/elevstödjare via Ungdomsprojektet.
Beslutsunderlag
Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbete presidiums
delegationsbeslut dec år 2020
Delegationsbeslut stimulansmedel till ungdomsprojektet år 2021

Paragrafen skickas till
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

6 (11)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete

§3

2021-02-18

Dnr 2019/00541 804

Återrapport om stimulansmedel till Familjecentralen för
ABC-utbildning
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Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Bakgrund
Familjecentralen beviljades under år 2019, 18 000 kr för att utbilda en
kursledare i ABC föräldrautbildning samt genomföra två föräldrastödskurser.
Familjecentralen är en nära mötesplats till stöd för föräldrar och barn 0-6 år i
syfte att stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar och tidigt
upptäcka och ge hjälp till barn i behov av särskilt stöd. ABC-utbildningen
(Alla barn i Centrum) är baserat på forskning om föräldraskap och har tagits
fram av Karolinska Institutet och Stockholms stad. Gruppträffarna vände sig
till föräldrar med barn i åldrarna 3-8 år. Kursen genomfördes och det fanns
ett stort intresse för ABC-träffarna som snabbt blev fullbokade. Många
föräldrar hade ett behov av att träffa andra föräldrar och ”bolla” tankar och
bekräftelse på att jag duger som förälder. Genom utbildningen har
familjecentralen ett föräldrastödsprogram som kan erbjudas kontinuerligt. På
grund av Covid-19 kommer vårens träffar ev. att bli digitala.
Underlag
Tjänsteutlåtande återrapport stimulansmedel till familjecentralen för ABCutbildning
Återrapport stimulansmedel till familjecentralen för ABC-utbildning

Paragrafen skickas till
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg
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§4

2021-02-18

Dnr 2019/00543 804

Återrapport om stimulansmedel till Ungdomsprojektet
för år 2019 och 2020
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Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Bakgrund
Den 19 december år 2019 beslutade samrådet för lokalt folkhälsoarbete att
bevilja 25 000 kr till Ungdomsprojektet att använda år 2019 och år 2020.
Ungdomsprojektet i Falköpings kommun har sedan höstterminen år 2013
arbetat i kommunen med att anställa skolcoacher eller elevstödjare.
Ungdomsprojektet är en idéell förening som drivs av kyrkorna i Falköping.
Pengarna har gått till en skolcoach som arbetar heltid på Kyrkerörskolans
högstadium. Målet med insatsen - som är att motivera elever till ett bra
resultat i skolan, motverka mobbing och rasism, verka för en meningsfull
fritid samt verka för att ge elever ett sunt självförtroende - bedöms ha
uppnåtts.
Underlag
Tjänsteutlåtande återrapport av stimulansmedel till Ungdomsprojektet år
2019/2020
Återrapport om stimulansmedel till ungdomsprojektet år 2019/2020

Paragrafen skickas till
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg
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§5

2021-02-18

Dnr 2020/00034

Uppföljning av Kulturidé för år 2020
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Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Bakgrund
Styrgruppen för Kulturidé beviljades i början på år 2020 20 000 kr till
Kulturidés verksamhet. Gruppen fick även i uppdrag att besluta om de medel
som finns på ett avsättningskonto gällande Kulturidé. Kulturidé som har
bedrivits i lite olika former sedan år 2011 och har som syfte att öka
inkludering och möten mellan människor genom att skapa kultur- och eller
fritidsaktiviteter. Under året har styrgruppen bland annat arbetat med att
digitalisera ansökningsförfarandet samt att planera för en utvärdering
Kulturidé vilket ledde till beslutet att Kulturidé ska ingå den lite större
bidragsutredningen som Kultur och fritid ska göra under år 2021 och år
2022. Bidrag har fördelats till kurser i digitalt kunskapsstöd och
samhällsinformation, ett programmeringsläger, en bowlingturnering,
museiebesök med språkträning, kulturcrew och volontärsverksamhet. Corona
har påverkat förutsättningarna att genomföra insatserna. Vissa har skjutits
upp till nästkommande år och vissa har genomförts i ändrade former.
Underlag
Uppföljning Kulturide år 2020
Tjänsteutlåtande Uppföljning Kulturidé år 2020

Paragrafen skickas till
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg

Justerarnas signaturer
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§6

2021-02-18

Dnr 2019/00566 990

Uppföljning av bidrag till föreningar för att främja
mötesplatser och fysisk aktivitet för år 2020
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Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Bakgrund
Uppföljning mellan samrådet för lokalt folkhälsoarbete och kultur- och
fritidsförvaltningen rörande samrådets beslut om ”bidrag till föreningar för
att främja mötesplatser och fysisk aktivitet” den 18 december 2019 § 36.
Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare på kultur- och fritidsförvaltningen
har redogjort för hur medel har fördelats under år 2020. Av de 100 000 kr
som beviljades har medel fördelats till följande insatser;
-

Material till motionsspår i Vartofta

-

Styrketräningsutrustning i Floby

-

Material till Skateboardpark i Stenstorp

Stimulansmedlen har haft betydelse för att föra ut, stärka och tydliggöra
folkhälsoperspektivet i förhållande till föreningsbidragssystemet. En
eventuell förlängning av beslutet bör följa det utvecklingsarbete som pågår
inom kultur och fritidsförvaltningen rörande föreningsbidrag i framtiden.
Vid en förlängning så är det viktigt att vid marknadsföring lyfta upp den del
av riktlinjerna som berör att bidraget ska ges till utvecklingsarbete.
Underlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-05

Paragrafen skickas till
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg
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Dnr 2021/00055 701

Uppföljning av ungdomsmottagningen i
Skaraborg/Falköping år 2020
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Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut
1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Bakgrund
Ungdomsmottagningarna i Västra Götaland har FN:s förklaring om
mänskliga rättigheter och barnkonventionens fyra grundprinciper som
värdegrund för verksamheten. Ungdomar som vänder sig till
ungdomsmottagningen ska känna sig trygga och bli tagna på allvar.
Ungdomsmottagningarna ska också utgå från ett salutogent förhållningsätt.
År 2020 har varit ett speciellt år för ungdomsmottagningarna då pandemin
påverkat verksamheten. Mottagningarna har varit öppna, men drop-in
besöken har ställts in. Mottagningarna har utökat telefontider och
webbokningsbara tider och haft onlinemottagning. Stora delar av den
utåtriktade verksamheten har varit inställd, detta gäller även i Falköping.
Flera medarbetare på ungdomsmottagningarna har fått jobba i Coronarelaterade arbetsuppgifter. Några områden har utvecklats i och med
pandemin såsom internetbaserat kognitiv beteendeterapi och digitala
plattformar för att bedriva utåtriktad verksamhet. En film har också tagits
fram som alternativ till fysiska klassbesök.
Framåt ser ungdomsmottagningarna en risk att om de riktade statliga medlen
för att främja barn och ungas hälsa försvinner kan det påverka
ungdomsmottagningarnas personalresurser och ökad risk för psykisk ohälsa
och oönskade graviditeter. Det finns också en risk för ojämlikhet i vården då
det ser olika ut huruvida kommuner går in med en tjänst eller lägger medel
till ungdomsmottagningens verksamhet.
Beslutsunderlag
Uppföljning av ungdomsmottagningen i Skaraborg, Falköping
Tjänsteutlåtande information om uppföljning av ungdomsmottagningen i
Skaraborg, Falköping

Paragrafen skickas till
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg
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