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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 16:11–16:48 
Ordförande Karola Svensson (C) och Adam Johansson (M) närvarade i lokalen och 
övriga deltar digitalt på distans. 
 

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 
 

Övriga närvarande 
 
 
 

Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 

Justerare  

Underskrifter                               Dokumentet har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 8-14 

Ordförande Karola Svensson 
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§ 8 Dnr 2021/00138  

Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt 
folkhälsoarbete år 2021 

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”.  Samrådet har sedan tidigare tagit en del beslut som innebär att en stor 

del av budgeten är intecknad. Prognosen är en budget i balans vid årsskiftet. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt 

folkhälsoarbete mars år 2021, 2021-03-24   

Ekonomisk redovisning per mars år 2021, 2020-10-01        

  

 

Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 9 Dnr 2019/00566 990 

Bidrag till föreningar för att främja mötesplatser och 
fysisk aktivitet år 2021 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att tilldela kultur- och 

fritidsförvaltningen 50 000 kronor år 2021 för att fördela bidrag till 

föreningar utifrån framtagna riktlinjer.  

2 I december månad 2021 ska en gemensam uppföljning genomföras 

mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Samrådet för lokalt 

folkhälsoarbete.  

Bakgrund 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete har som mål att främja en jämlik 

hälsoutveckling och att människor ska ha en god hälsa såväl psykiskt, fysiskt 

som socialt. Idag vet vi att förutsättningarna för ett gott liv och en god hälsa 

skiljer sig utifrån såväl geografiska, sociala som ekonomiska faktorer.  

På Folkhälsorådets sammanträde i februari 2018 väckte ordförande Karola 

Svensson frågan om stimulansbidrag till civilsamhället för att främja 

landsbygdsutveckling och fysisk aktivitet och rörelse. Under år 2019 och år 

2020 har ett sådant bidrag utgått och stöttat i satsningar i Falköpings olika 

tätorter. Satsningar som motionsspår, skatebordramper, gymutrustning, en 

tennisbana och en lekplats. 

Stimulansbidraget ges till civilsamhället för att främja landsbygdsutveckling 

och fysisk aktivitet och rörelse. Syftet med stimulansbidraget är att bidra till 

mötesplatser och demokratiutveckling genom att ta vara på föreningars egna 

initiativ. Detta stimulansbidrag ligger därmed i linje med Kommunstyrelsens 

utskott för social hållbarhets inriktning att jobba områdesbaserat och stötta 

lokala initiativ på olika orter i Falköping.  

Riktlinjer för bidraget:  

 

 Stimulansbidraget ska bidra till landsbygdsutveckling 

 Stimulansbidraget ska skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och 

rörelse 

Det är en fördel om utvecklingsarbetet genomförs med involvering från både 

barn, amrådet för lokalt folkhälsoarbete har som mål att främja en jämlik 

hälsoutveckling och att människor ska ha en god hälsa såväl psykiskt, fysiskt 

som socialt. Idag vet vi att förutsättningarna för ett gott liv och en god hälsa 

skiljer sig utifrån såväl geografiska, sociala som ekonomiska faktorer.  
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På Folkhälsorådets sammanträde i februari 2018 väckte ordförande Karola 

Svensson frågan om stimulansbidrag till civilsamhället för att främja 

landsbygdsutveckling och fysisk aktivitet och rörelse. Under år 2019 och år 

2020 har ett sådant bidrag utgått och stöttat i satsningar i Falköpings olika 

tätorter. Satsningar som motionsspår, skatebordramper, gymutrustning, en 

tennisbana och en lekplats. 

Stimulansbidraget ges till civilsamhället för att främja landsbygdsutveckling 

och fysisk aktivitet och rörelse. Syftet med stimulansbidraget är att bidra till 

mötesplatser och demokratiutveckling genom att ta vara på föreningars egna 

initiativ. Detta stimulansbidrag ligger därmed i linje med Kommunstyrelsens 

utskott för social hållbarhets inriktning att jobba områdesbaserat och stötta 

lokala initiativ på olika orter i Falköping.  

Riktlinjer för bidraget:  

 

 Stimulansbidraget ska bidra till landsbygdsutveckling 

 Stimulansbidraget ska skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och 

rörelse 

 Det är en fördel om utvecklingsarbetet genomförs med involvering 

från både barn, unga och vuxna  

 Stimulansbidraget kan sökas av föreningar som finns i Falköpings 

kommun 

 Stimulansbidraget ska redovisas efter utförd insats.  

 Det går att söka om stimulansbidrag upp till 15 000 kronor 

 Utvecklingsarbetet bör vara delfinansierad till minst hälften och egen 

arbetsinsats räknas 

Exempel på insatser som kan beviljas pengar; 

 

 Fysiska investeringar som tex; utegym, måla ett plank eller anlägga 

en grusplan 

 Föreläsnings- och utbildningsdagar 

 Metodutveckling ”uppstart av nya verksamheter” / 

organisationsförändringar 

 Enkäter, undersökningar och utredningar.  

 

Bidraget administreras av kultur och fritidsförvaltningen med stöd från 

folkhälsostrategen. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att tillsätta 50 000 kr år 2021 till bidrag till 

föreningar för att främja mötesplatser och fysisk aktivitet.    
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande bidrag till föreningar för att främja mötesplatser och 

fysisk aktivitet år 2021 unga och vuxna  

 Stimulansbidraget kan sökas av föreningar som finns i Falköpings 

kommun 

 Stimulansbidraget ska redovisas efter utförd insats.  

 Det går att söka om stimulansbidrag upp till 15 000 kronor 

 Utvecklingsarbetet bör vara delfinansierad till minst hälften och egen 

arbetsinsats räknas 

Exempel på insatser som kan beviljas pengar; 

 

 Fysiska investeringar som tex; utegym, måla ett plank eller anlägga 

en grusplan 

 Föreläsnings- och utbildningsdagar 

 Metodutveckling ”uppstart av nya verksamheter” / 

organisationsförändringar 

 Enkäter, undersökningar och utredningar.  

 

Bidraget administreras av kultur och fritidsförvaltningen med stöd från 

folkhälsostrategen. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att tillsätta 50 000 kr år 2021 till bidrag till 

föreningar för att främja mötesplatser och fysisk aktivitet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande bidrag till föreningar för att främja mötesplatser och fysisk 

aktivitet år 2021    

  

 

Paragrafen skickas till  
Stefan Andersson, kultur- och fritidsförvaltningen  
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§ 10 Dnr 2021/00055 701 

Information om uppföljning av ungdomsmottagningen i 
Skaraborg/Falköping år 2020 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.      

Bakgrund 

På senaste mötet i samrådet lyftes en uppföljning av ungdomsmottagningen i 

Skaraborg/Falköping. Den beskrev att år 2020 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 Corona-relaterade 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.  

Uppföljningen beskrev vidare att ungdomsmottagningarna såg 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. 

Utifrån informationen uppstod ett antal frågor som togs med till Hälso- och 

sjukvårdsnämnden;  

 I dokumentet står det att det finns en risk att statliga riktade medel till 

UMO försvinner. Finns denna risk och vad skulle det i så fall 

innebära? 

 Det framgår av dokumentet att vissa ungdomsmottagningar har del 

av kommunernas kuratorer i sin verksamhet och att det i framtiden 

kommer krav på att UMO måste ha regionanställda legitimerade 

kuratorer.  

Hur ser detta ut i vårt område? 

 Hur kan vi från nämnden påverka UMO att ställa om till mer 

digitalverksamhet för att öka tillgängligheten?  
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 Hur inkluderas UMO för att möta den förmodade ökande psykiska 

ohälsan p.g.a. Corona?  

  

Nedan finns återkoppling från Östra hälso- och sjukvårdsnämndens 

sammanträde den 29 mars utifrån de frågeställningar som togs upp på 

föregående sammanträde med samrådet för lokalt folkhälsoarbete..   

 

Statliga medel ungdomsmottagning 

Finns en risk att statliga riktade medel till UM (Ungdomsmottagning) 

upphör? 

• Statliga medel som är riktade till UM finns sedan 2016 och därav per

sonal anställda på dessa medel.  

• Satsat på ökad tillgänglighet såsom UM Online, lördagsöppet,  

webbokningar, kompetenshöjning för samtalspersonal i KBT. 

• Totalt cirka 30 tjänster i hela VGR på statlig 

medelomställning/prioritering om medlen upphör 

Finns 2021-2022. 

Framtida krav på att UM måste ha regionanställda legitimerade kuratorer? 

• Finns några kommuner i Skaraborg som valt att bidra med en  

kommunanställd kurator i stället för en procentuell del av ungdomsm

ottagningens omkostnad. 

• Sannolikhet kommer det i framtiden bli krav på att kuratorer på  

ungdomsmottagningarna ska vara hälso- och sjukvårdslegitimerade. 

• För det krävs att kuratorn är regionanställd. Det är också färre av de  

kommunanställda kuratorerna som har grundläggande  

psykoterapiutbildning. 

• Hur kan vi från nämnden påverka UM att ställa om till mer digital 

verksamhet för att öka tillgängligheten? 

• Ungdomsmottagningar i VGR är i framkant gällande digitaliseringen. 

• Skaraborg UM var först i Sverige med att startade upp UM Online 20

16, breddinfördes 2017 VGR. Mottagningen anpassas kontinuerligt  

utifrån efterfrågan. 

• År 2019 hade mottagningen 520 besök och år 2020 var det 2337  

besök. Årets första två månader har UM Online haft 1129 besök.  

Hur inkluderas UM för att möta den förmodade ökande psykiska ohälsan 

p.g.a. Corona?  

• Verksamheten anpassa så att digitala besök kan göras till  

samtalspersonalen. 
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• Pilotprojekt i KBT pågår. 

• Under hela covidperioden har tillgängligheten till samtalspersonalen 

varit god. 

• VGR-gemensam kartläggning på hur unga/unga vuxna påverkas?  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande information om uppföljning av ungdomsmottagningen i 

Skaraborg/Falköping år 2020       

  

 

Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 11 Dnr 2020/00033  

Beslut om upprustning av vandringsled på Ålleberg år 
2020, 2021 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att bevilja 100 000 kronor för 

områdesutveckling på Ålleberg under år 2021. Beslut fattas med stöd av 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut den 21 oktober 2019, §25       

Bakgrund 

Under Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes sammanträde den 21 oktober 

2019 väcktes en fråga om utveckling av Ålleberg av ordförande Karola 

Svensson (C). I februari år 2020 tog Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 

beslut om att avsätta 100 000 kronor för upprustning av vandringsleder på 

Ålleberg. Nu finns ett behov av att tillsätta ytterligare medel för 

färdigställande av upprustningen. 

Ålleberg är det högsta av Falköpings platåberg och höjer sig cirka hundra 

meter över det omgivande landskapet med vacker utsikt över Falbygden. 

Naturreservatet Ålleberg är ett omtyckt och populärt utflyktsmål för 

falköpingsbor och turister. Vandringsleder och naturstigar finns anlagda, från 

1,5 km och längre. Skötselplan för Naturreservat Ålleberg daterad 2002-05-

27 beskriver vilket ansvar Falköpings kommun respektive Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län har i underhållet av reservatet samt finansiering av 

detta. 

Möjligheterna till att rusta upp vandringsleder på Ålleberg har utretts 

tillsammans med gatuchef, turistavdelning och fritidsavdelning. 

Iordningsställande av leder får ses som en del av ett större arbete rörande 

områdesutveckling av Ålleberg. Arbetsgruppen med representanter enligt 

ovan samt från länsstyrelsen tog i början av året fram en budget 

uppmärkning av sex kilometer vandringsled samt nya informationstavlor 

över området. Under året har arbetsgruppen jobbat med att ta fram ett förslag 

på ledsträckning, förankrat sträckningen och namn på lederna med 

intressenter på Ålleberg, tagit fram design på märkning på ledstolpar och 

förslag design på informationstavlor med kartor och beskrivningar av leder. 

Några av kostnaderna har visat sig överstiga budget och gruppen har även 

sett ett behov av att öka ambitionerna på några områden. Bland annat 

handlar det om att inte enbart märka upp lederna med stolpar utan även 

hänvisningsskyltar det vill säga skyltar där det står exempelvis ”Ållebergs 

Enne 800 m” samt platsspecifika skyltar – det vill skyltar där det står 

exempelvis ”Ållebergs Enne”. Att kostnaden för skyltställ ökat gentemot 

budgeten beror på en ambition om att ha ett större skyltställ uppe på berget 
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där både länsstyrelsen, kommunen och intressenter på berget såsom 

flygklubben och restaurangen har möjlighet att få plats med information. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att bevilja ytterligare 100 000 kr till utveckling 

av vandringsleder på Ålleberg utifrån ambitioner om hänvisningsskyltar, 

platsskyltar och ett lite större och gemensamt skyltställ på toppen av berget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande upprustning av vandringsled på Ålleberg år 2021      

  

 

Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 12 Dnr 2021/00129 804 

Ansökan om stimulansmedel till Kulturskaparna år 
2021 och 2022 från kultur- och fritidsförvaltningen 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljar 41 490 kronor i 

stimulansmedel till Kulturskaparna år 2021. 

2  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljar 97 820 kronor i 

stimulansmedel till Kulturskaparna år 2022 

3  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att arrangemanget ska 

återrapporteras i slutet av år 2021 samt år 2022.         

Bakgrund 

Kultur- och fritidsförvaltningen ansöker om 41 490 kr för år 2021 samt 

97 820 kr för år 2022 (totalt 139 310 kr) till Kulturskaparna. Syftet med 

insatsen är att sänka trösklarna för unga med LSS-insatser att ta del av och 

bli en aktiv part inom kulturutbudet. Det är också att skapa relationer mellan 

de unga med LSS-insatser och de lokala 

kulturföreningarna/kulturinstitutionerna.  

Kulturstödjarna handlar om att skapa ett kultursammanhang för unga vuxna 

med särskilda behov i en form inspirerad av Lerins lärlingar. Kulturskaparna 

syftar till att stärka egna kreativa uttryckssätt hos individerna, samt öka 

personernas kännedom om och kunskap kring förenings- och kulturlivet. 

Projektet har växt fram som en idé genom en fokusgrupp där unga vuxna 

brukare med LSS-insatser ingått och där det framgått att det befintliga 

kulturutbudet inte upplevs vara tillgängligt för dem.  

Konceptet innehåller regelbundna träffar som innehåller eget 

skapande/prova-på-träffar med kulturföreningar/kulturarrangörer och 

studiebesök till olika kulturverksamheter. Det kan handla om konst, musik 

eller annan skapandeverksamhet. Projektet genomförs av kultur- och 

fritidsförvaltningen i samarbete med socialförvaltningen, avdelning 

funktionsnedsättning. De vill tillsammans genomföra en pilot som sträcker 

sig hösten 2021 till hösten 2022 med målet att på längre sikt hitta en 

permanent form för verksamheten.  

Förvaltningens bedömning 

Kulturskaparnas intentioner kan bidra till Samrådets mål om goda livsvillkor 

där en viktig del är inkludering samt möjlighet till en aktiv och meningsfull 

fritid. Därför är bedömningen att Kulturskaparna ska beviljas 41 490 kr år 

2021 samt 139 310 kr år 2022.  
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Beslutsunderlag 

Ansökan om stimulansmedel till Kulturskaparna år 2021, 2022 från Kultur- 

och fritidsförvaltningen. 

Tjänsteutlåtande ansökan om stimulansmedel till Kulturskaparna år 2021, 

2022 från Kultur- och fritidsförvaltningen     

  

 

Paragrafen skickas till  
Karin Hermansson, kultur- och fritidsförvaltningen 

Rob Coe, kultur- och fritidsförvaltningen            
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§ 13 Dnr 2019/00505 804 

Återrapport om stimulansmedel till Ungdomsstyrkan år 
2020 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.      

Bakgrund 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljade i slutet på år 2019 40 000 kr till 

Ungdomsstyrkan för år 2020 samt 40 000 kr till Ungdomsstyrkan för år 

2021. Denna återrapport gäller de medel som beviljats för år 2020. 

Ungdomsstyrkan är en aktivitet som bedrivs gemensamt mellan 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg och öppna ungdomsverksamheten, 

Kultur och Fritid med stöd av barn- och utbildningsförvaltningen, 

socialförvaltningen och kompetens- och arbetslivsförvaltningen. Målet med 

insatsen som är att stärka ungdomarnas självkänsla och skapa goda relationer 

mellan ungdomar och till yrkeskategorierna upplevs ha uppnåtts.  

I Ungdomsstyrkan har 16 stycken ungdomar under två terminer deltagit i 

ungdomsstyrkans aktiviteter som genomförs av brandmän, fritidsledare, 

fältassistenter, ambulanssjukvården och Polisen. Ungdomarna har lärt sig om 

de olika yrkena genom teoretiska och praktiska övningar. Genomför 

deltagarna träffarna och kämpar på med sina studier erbjuds de feriepraktik 

hos SMS där de tillsammans med Tagga lov har riktade aktiviteter till yngre 

ungdomar. Pengarna har bland annat använts till omkostnader vid träffarna, 

profilkläder till ungdomarna och en resa till Göteborg för besök på 

Backaplan och Gökboet – ett aktivitetshus för teambuilding.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Christian Carlsson, Samhällsskydd och beredskap mellersta Skaraborg            
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§ 14 Dnr 2019/00542 804 

Återrapport om stimulansmedel till Falbygdens 
museum för karta ”follow your past” 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.      

Bakgrund 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljade i slutet på år 2019, 40 000 kr 

för framtagande av en karta – ”Follow your past”. Syftet med kartan som var 

att uppmuntra besökare utifrån att upptäcka Falköpings historia genom 

rörelse upplevs ha uppnåtts. Kartan har blivit mycket efterfrågad och särskilt 

tjänat sitt syfte under Covid-tider. Den har kunnat hjälpa kommuninvånare 

och besökare att hitta utflyktsmål.  

Kartan togs fram och trycktes upp i 3000 exemplar. Den innehöll förslag på 

vandringsslingor med spännande historiska platser såsom gånggrifter, 

fornlämningar, ströget, Mössebergs kurort samt gamla stan. 

Pengarna gick till grafisk design och layout, tryck, inventering och 

marknadsföring.     

  

 

Paragrafen skickas till  
Elinor Karlsson, Falbygdens museum 
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 16:11–16:48 
Ordförande Karola Svensson (C) och Adam Johansson (M) närvarade i lokalen och 
övriga deltar digitalt på distans. 
 


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 
 


Övriga närvarande 
 
 
 


Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 


Justerare  


Underskrifter                               Dokumentet har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 8-14 


Ordförande Karola Svensson 
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§ 8 Dnr 2021/00138  


Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt 
folkhälsoarbete år 2021 


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”.  Samrådet har sedan tidigare tagit en del beslut som innebär att en stor 


del av budgeten är intecknad. Prognosen är en budget i balans vid årsskiftet. 


Underlag 


Tjänsteutlåtande ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt 


folkhälsoarbete mars år 2021, 2021-03-24   


Ekonomisk redovisning per mars år 2021, 2020-10-01        


  


 


Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            







 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


4 (15) 


Sammanträdesdatum 


2021-04-08 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 9 Dnr 2019/00566 990 


Bidrag till föreningar för att främja mötesplatser och 
fysisk aktivitet år 2021 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att tilldela kultur- och 


fritidsförvaltningen 50 000 kronor år 2021 för att fördela bidrag till 


föreningar utifrån framtagna riktlinjer.  


2 I december månad 2021 ska en gemensam uppföljning genomföras 


mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Samrådet för lokalt 


folkhälsoarbete.  


Bakgrund 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbete har som mål att främja en jämlik 


hälsoutveckling och att människor ska ha en god hälsa såväl psykiskt, fysiskt 


som socialt. Idag vet vi att förutsättningarna för ett gott liv och en god hälsa 


skiljer sig utifrån såväl geografiska, sociala som ekonomiska faktorer.  


På Folkhälsorådets sammanträde i februari 2018 väckte ordförande Karola 


Svensson frågan om stimulansbidrag till civilsamhället för att främja 


landsbygdsutveckling och fysisk aktivitet och rörelse. Under år 2019 och år 


2020 har ett sådant bidrag utgått och stöttat i satsningar i Falköpings olika 


tätorter. Satsningar som motionsspår, skatebordramper, gymutrustning, en 


tennisbana och en lekplats. 


Stimulansbidraget ges till civilsamhället för att främja landsbygdsutveckling 


och fysisk aktivitet och rörelse. Syftet med stimulansbidraget är att bidra till 


mötesplatser och demokratiutveckling genom att ta vara på föreningars egna 


initiativ. Detta stimulansbidrag ligger därmed i linje med Kommunstyrelsens 


utskott för social hållbarhets inriktning att jobba områdesbaserat och stötta 


lokala initiativ på olika orter i Falköping.  


Riktlinjer för bidraget:  


 


 Stimulansbidraget ska bidra till landsbygdsutveckling 


 Stimulansbidraget ska skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och 


rörelse 


Det är en fördel om utvecklingsarbetet genomförs med involvering från både 


barn, amrådet för lokalt folkhälsoarbete har som mål att främja en jämlik 


hälsoutveckling och att människor ska ha en god hälsa såväl psykiskt, fysiskt 


som socialt. Idag vet vi att förutsättningarna för ett gott liv och en god hälsa 


skiljer sig utifrån såväl geografiska, sociala som ekonomiska faktorer.  
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På Folkhälsorådets sammanträde i februari 2018 väckte ordförande Karola 


Svensson frågan om stimulansbidrag till civilsamhället för att främja 


landsbygdsutveckling och fysisk aktivitet och rörelse. Under år 2019 och år 


2020 har ett sådant bidrag utgått och stöttat i satsningar i Falköpings olika 


tätorter. Satsningar som motionsspår, skatebordramper, gymutrustning, en 


tennisbana och en lekplats. 


Stimulansbidraget ges till civilsamhället för att främja landsbygdsutveckling 


och fysisk aktivitet och rörelse. Syftet med stimulansbidraget är att bidra till 


mötesplatser och demokratiutveckling genom att ta vara på föreningars egna 


initiativ. Detta stimulansbidrag ligger därmed i linje med Kommunstyrelsens 


utskott för social hållbarhets inriktning att jobba områdesbaserat och stötta 


lokala initiativ på olika orter i Falköping.  


Riktlinjer för bidraget:  


 


 Stimulansbidraget ska bidra till landsbygdsutveckling 


 Stimulansbidraget ska skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och 


rörelse 


 Det är en fördel om utvecklingsarbetet genomförs med involvering 


från både barn, unga och vuxna  


 Stimulansbidraget kan sökas av föreningar som finns i Falköpings 


kommun 


 Stimulansbidraget ska redovisas efter utförd insats.  


 Det går att söka om stimulansbidrag upp till 15 000 kronor 


 Utvecklingsarbetet bör vara delfinansierad till minst hälften och egen 


arbetsinsats räknas 


Exempel på insatser som kan beviljas pengar; 


 


 Fysiska investeringar som tex; utegym, måla ett plank eller anlägga 


en grusplan 


 Föreläsnings- och utbildningsdagar 


 Metodutveckling ”uppstart av nya verksamheter” / 


organisationsförändringar 


 Enkäter, undersökningar och utredningar.  


 


Bidraget administreras av kultur och fritidsförvaltningen med stöd från 


folkhälsostrategen. 


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningens bedömning är att tillsätta 50 000 kr år 2021 till bidrag till 


föreningar för att främja mötesplatser och fysisk aktivitet.    
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Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande bidrag till föreningar för att främja mötesplatser och 


fysisk aktivitet år 2021 unga och vuxna  


 Stimulansbidraget kan sökas av föreningar som finns i Falköpings 


kommun 


 Stimulansbidraget ska redovisas efter utförd insats.  


 Det går att söka om stimulansbidrag upp till 15 000 kronor 


 Utvecklingsarbetet bör vara delfinansierad till minst hälften och egen 


arbetsinsats räknas 


Exempel på insatser som kan beviljas pengar; 


 


 Fysiska investeringar som tex; utegym, måla ett plank eller anlägga 


en grusplan 


 Föreläsnings- och utbildningsdagar 


 Metodutveckling ”uppstart av nya verksamheter” / 


organisationsförändringar 


 Enkäter, undersökningar och utredningar.  


 


Bidraget administreras av kultur och fritidsförvaltningen med stöd från 


folkhälsostrategen. 


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningens bedömning är att tillsätta 50 000 kr år 2021 till bidrag till 


föreningar för att främja mötesplatser och fysisk aktivitet.    


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande bidrag till föreningar för att främja mötesplatser och fysisk 


aktivitet år 2021    


  


 


Paragrafen skickas till  
Stefan Andersson, kultur- och fritidsförvaltningen  
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§ 10 Dnr 2021/00055 701 


Information om uppföljning av ungdomsmottagningen i 
Skaraborg/Falköping år 2020 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 


handlingarna.      


Bakgrund 


På senaste mötet i samrådet lyftes en uppföljning av ungdomsmottagningen i 


Skaraborg/Falköping. Den beskrev att år 2020 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 Corona-relaterade 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.  


Uppföljningen beskrev vidare att ungdomsmottagningarna såg 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. 


Utifrån informationen uppstod ett antal frågor som togs med till Hälso- och 


sjukvårdsnämnden;  


 I dokumentet står det att det finns en risk att statliga riktade medel till 


UMO försvinner. Finns denna risk och vad skulle det i så fall 


innebära? 


 Det framgår av dokumentet att vissa ungdomsmottagningar har del 


av kommunernas kuratorer i sin verksamhet och att det i framtiden 


kommer krav på att UMO måste ha regionanställda legitimerade 


kuratorer.  


Hur ser detta ut i vårt område? 


 Hur kan vi från nämnden påverka UMO att ställa om till mer 


digitalverksamhet för att öka tillgängligheten?  
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 Hur inkluderas UMO för att möta den förmodade ökande psykiska 


ohälsan p.g.a. Corona?  


  


Nedan finns återkoppling från Östra hälso- och sjukvårdsnämndens 


sammanträde den 29 mars utifrån de frågeställningar som togs upp på 


föregående sammanträde med samrådet för lokalt folkhälsoarbete..   


 


Statliga medel ungdomsmottagning 


Finns en risk att statliga riktade medel till UM (Ungdomsmottagning) 


upphör? 


• Statliga medel som är riktade till UM finns sedan 2016 och därav per


sonal anställda på dessa medel.  


• Satsat på ökad tillgänglighet såsom UM Online, lördagsöppet,  


webbokningar, kompetenshöjning för samtalspersonal i KBT. 


• Totalt cirka 30 tjänster i hela VGR på statlig 


medelomställning/prioritering om medlen upphör 


Finns 2021-2022. 


Framtida krav på att UM måste ha regionanställda legitimerade kuratorer? 


• Finns några kommuner i Skaraborg som valt att bidra med en  


kommunanställd kurator i stället för en procentuell del av ungdomsm


ottagningens omkostnad. 


• Sannolikhet kommer det i framtiden bli krav på att kuratorer på  


ungdomsmottagningarna ska vara hälso- och sjukvårdslegitimerade. 


• För det krävs att kuratorn är regionanställd. Det är också färre av de  


kommunanställda kuratorerna som har grundläggande  


psykoterapiutbildning. 


• Hur kan vi från nämnden påverka UM att ställa om till mer digital 


verksamhet för att öka tillgängligheten? 


• Ungdomsmottagningar i VGR är i framkant gällande digitaliseringen. 


• Skaraborg UM var först i Sverige med att startade upp UM Online 20


16, breddinfördes 2017 VGR. Mottagningen anpassas kontinuerligt  


utifrån efterfrågan. 


• År 2019 hade mottagningen 520 besök och år 2020 var det 2337  


besök. Årets första två månader har UM Online haft 1129 besök.  


Hur inkluderas UM för att möta den förmodade ökande psykiska ohälsan 


p.g.a. Corona?  


• Verksamheten anpassa så att digitala besök kan göras till  


samtalspersonalen. 
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• Pilotprojekt i KBT pågår. 


• Under hela covidperioden har tillgängligheten till samtalspersonalen 


varit god. 


• VGR-gemensam kartläggning på hur unga/unga vuxna påverkas?  


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande information om uppföljning av ungdomsmottagningen i 


Skaraborg/Falköping år 2020       


  


 


Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 11 Dnr 2020/00033  


Beslut om upprustning av vandringsled på Ålleberg år 
2020, 2021 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att bevilja 100 000 kronor för 


områdesutveckling på Ålleberg under år 2021. Beslut fattas med stöd av 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut den 21 oktober 2019, §25       


Bakgrund 


Under Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes sammanträde den 21 oktober 


2019 väcktes en fråga om utveckling av Ålleberg av ordförande Karola 


Svensson (C). I februari år 2020 tog Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 


beslut om att avsätta 100 000 kronor för upprustning av vandringsleder på 


Ålleberg. Nu finns ett behov av att tillsätta ytterligare medel för 


färdigställande av upprustningen. 


Ålleberg är det högsta av Falköpings platåberg och höjer sig cirka hundra 


meter över det omgivande landskapet med vacker utsikt över Falbygden. 


Naturreservatet Ålleberg är ett omtyckt och populärt utflyktsmål för 


falköpingsbor och turister. Vandringsleder och naturstigar finns anlagda, från 


1,5 km och längre. Skötselplan för Naturreservat Ålleberg daterad 2002-05-


27 beskriver vilket ansvar Falköpings kommun respektive Länsstyrelsen i 


Västra Götalands län har i underhållet av reservatet samt finansiering av 


detta. 


Möjligheterna till att rusta upp vandringsleder på Ålleberg har utretts 


tillsammans med gatuchef, turistavdelning och fritidsavdelning. 


Iordningsställande av leder får ses som en del av ett större arbete rörande 


områdesutveckling av Ålleberg. Arbetsgruppen med representanter enligt 


ovan samt från länsstyrelsen tog i början av året fram en budget 


uppmärkning av sex kilometer vandringsled samt nya informationstavlor 


över området. Under året har arbetsgruppen jobbat med att ta fram ett förslag 


på ledsträckning, förankrat sträckningen och namn på lederna med 


intressenter på Ålleberg, tagit fram design på märkning på ledstolpar och 


förslag design på informationstavlor med kartor och beskrivningar av leder. 


Några av kostnaderna har visat sig överstiga budget och gruppen har även 


sett ett behov av att öka ambitionerna på några områden. Bland annat 


handlar det om att inte enbart märka upp lederna med stolpar utan även 


hänvisningsskyltar det vill säga skyltar där det står exempelvis ”Ållebergs 


Enne 800 m” samt platsspecifika skyltar – det vill skyltar där det står 


exempelvis ”Ållebergs Enne”. Att kostnaden för skyltställ ökat gentemot 


budgeten beror på en ambition om att ha ett större skyltställ uppe på berget 
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där både länsstyrelsen, kommunen och intressenter på berget såsom 


flygklubben och restaurangen har möjlighet att få plats med information. 


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningens bedömning är att bevilja ytterligare 100 000 kr till utveckling 


av vandringsleder på Ålleberg utifrån ambitioner om hänvisningsskyltar, 


platsskyltar och ett lite större och gemensamt skyltställ på toppen av berget.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande upprustning av vandringsled på Ålleberg år 2021      


  


 


Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 12 Dnr 2021/00129 804 


Ansökan om stimulansmedel till Kulturskaparna år 
2021 och 2022 från kultur- och fritidsförvaltningen 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljar 41 490 kronor i 


stimulansmedel till Kulturskaparna år 2021. 


2  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljar 97 820 kronor i 


stimulansmedel till Kulturskaparna år 2022 


3  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att arrangemanget ska 


återrapporteras i slutet av år 2021 samt år 2022.         


Bakgrund 


Kultur- och fritidsförvaltningen ansöker om 41 490 kr för år 2021 samt 


97 820 kr för år 2022 (totalt 139 310 kr) till Kulturskaparna. Syftet med 


insatsen är att sänka trösklarna för unga med LSS-insatser att ta del av och 


bli en aktiv part inom kulturutbudet. Det är också att skapa relationer mellan 


de unga med LSS-insatser och de lokala 


kulturföreningarna/kulturinstitutionerna.  


Kulturstödjarna handlar om att skapa ett kultursammanhang för unga vuxna 


med särskilda behov i en form inspirerad av Lerins lärlingar. Kulturskaparna 


syftar till att stärka egna kreativa uttryckssätt hos individerna, samt öka 


personernas kännedom om och kunskap kring förenings- och kulturlivet. 


Projektet har växt fram som en idé genom en fokusgrupp där unga vuxna 


brukare med LSS-insatser ingått och där det framgått att det befintliga 


kulturutbudet inte upplevs vara tillgängligt för dem.  


Konceptet innehåller regelbundna träffar som innehåller eget 


skapande/prova-på-träffar med kulturföreningar/kulturarrangörer och 


studiebesök till olika kulturverksamheter. Det kan handla om konst, musik 


eller annan skapandeverksamhet. Projektet genomförs av kultur- och 


fritidsförvaltningen i samarbete med socialförvaltningen, avdelning 


funktionsnedsättning. De vill tillsammans genomföra en pilot som sträcker 


sig hösten 2021 till hösten 2022 med målet att på längre sikt hitta en 


permanent form för verksamheten.  


Förvaltningens bedömning 


Kulturskaparnas intentioner kan bidra till Samrådets mål om goda livsvillkor 


där en viktig del är inkludering samt möjlighet till en aktiv och meningsfull 


fritid. Därför är bedömningen att Kulturskaparna ska beviljas 41 490 kr år 


2021 samt 139 310 kr år 2022.  
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Beslutsunderlag 


Ansökan om stimulansmedel till Kulturskaparna år 2021, 2022 från Kultur- 


och fritidsförvaltningen. 


Tjänsteutlåtande ansökan om stimulansmedel till Kulturskaparna år 2021, 


2022 från Kultur- och fritidsförvaltningen     


  


 


Paragrafen skickas till  
Karin Hermansson, kultur- och fritidsförvaltningen 


Rob Coe, kultur- och fritidsförvaltningen            
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§ 13 Dnr 2019/00505 804 


Återrapport om stimulansmedel till Ungdomsstyrkan år 
2020 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 


handlingarna.      


Bakgrund 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljade i slutet på år 2019 40 000 kr till 


Ungdomsstyrkan för år 2020 samt 40 000 kr till Ungdomsstyrkan för år 


2021. Denna återrapport gäller de medel som beviljats för år 2020. 


Ungdomsstyrkan är en aktivitet som bedrivs gemensamt mellan 


Samhällsskydd Mellersta Skaraborg och öppna ungdomsverksamheten, 


Kultur och Fritid med stöd av barn- och utbildningsförvaltningen, 


socialförvaltningen och kompetens- och arbetslivsförvaltningen. Målet med 


insatsen som är att stärka ungdomarnas självkänsla och skapa goda relationer 


mellan ungdomar och till yrkeskategorierna upplevs ha uppnåtts.  


I Ungdomsstyrkan har 16 stycken ungdomar under två terminer deltagit i 


ungdomsstyrkans aktiviteter som genomförs av brandmän, fritidsledare, 


fältassistenter, ambulanssjukvården och Polisen. Ungdomarna har lärt sig om 


de olika yrkena genom teoretiska och praktiska övningar. Genomför 


deltagarna träffarna och kämpar på med sina studier erbjuds de feriepraktik 


hos SMS där de tillsammans med Tagga lov har riktade aktiviteter till yngre 


ungdomar. Pengarna har bland annat använts till omkostnader vid träffarna, 


profilkläder till ungdomarna och en resa till Göteborg för besök på 


Backaplan och Gökboet – ett aktivitetshus för teambuilding.      


  


 


Paragrafen skickas till  
Christian Carlsson, Samhällsskydd och beredskap mellersta Skaraborg            
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§ 14 Dnr 2019/00542 804 


Återrapport om stimulansmedel till Falbygdens 
museum för karta ”follow your past” 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 


handlingarna.      


Bakgrund 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljade i slutet på år 2019, 40 000 kr 


för framtagande av en karta – ”Follow your past”. Syftet med kartan som var 


att uppmuntra besökare utifrån att upptäcka Falköpings historia genom 


rörelse upplevs ha uppnåtts. Kartan har blivit mycket efterfrågad och särskilt 


tjänat sitt syfte under Covid-tider. Den har kunnat hjälpa kommuninvånare 


och besökare att hitta utflyktsmål.  


Kartan togs fram och trycktes upp i 3000 exemplar. Den innehöll förslag på 


vandringsslingor med spännande historiska platser såsom gånggrifter, 


fornlämningar, ströget, Mössebergs kurort samt gamla stan. 


Pengarna gick till grafisk design och layout, tryck, inventering och 


marknadsföring.     


  


 


Paragrafen skickas till  
Elinor Karlsson, Falbygdens museum 
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