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Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-10 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15:39–15:55 
 
Ordförande Karola Svensson (C), sekreteraren och folkhälsostrategen närvarar i 
lokalen och övriga deltar digitalt på distans. 
 

Beslutande Karola Svensson (C), Ordförande, 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 § 15 

Ordförande Karola Svensson 

 

Ärendelista 

§ 15 Dnr 2021/00235 990 
Folkhälsopris år 2020 ........................................................................................ 2 
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Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-10 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 15 Dnr 2021/00235 990 

Folkhälsopris år 2020 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att tilldela Rädda Barnens 

läxhjälpsverksamhet folkhälsopriset om 10 000 kr.       

Bakgrund 

Falköpings kommun delar varje år ut folkhälsopriset om 10 000 kr. Detta för 

att uppmärksamma och belöna personer eller aktörer som genom 

hälsofrämjande arbete påverkar kommunens medborgare att förbättra sin 

hälsa. Priset delas ut för nyskapande arbete som främjar hälsan, goda 

livsvillkor, hälsofrämjande livsmiljöer och/eller levnadsvanor. Samrådet för 

lokalt folkhälsoarbete utser vem eller vilka som får årets folkhälsopris. 

Pristagaren brukar normalt uppmärksammas i samband med firande på 6 

juni, men årets utdelning planeras att genomföras under enklare former den 

17 juni. 

Motivering till 2020 års pris:  

Rädda barnens läxhjälpsverksamhet 

Vi nominerar Rädda barnen och deras läxhjälpsverksamhet för 

Åttagårdsskolans elever. Under ett antal år har vi haft trogna medlemmar 

från RB som varje vecka kommit till Å-skolan för att stötta de elever som 

önskar läxhjälp. Medlemmarna har tålmodigt bidragit med sina kunskaper 

och sin livserfarenhet på ett glädjefullt sätt. Eleverna har sett fram emot 

deras besök och gjort stora framsteg. Det har också utvecklats en positiv 

vänskap med goda relationer över generationsgränserna vilket är 

hälsofrämjande för alla och även bidrar till att utveckla integrationen i vår 

stad.  I rådande pandemitider är verksamheten tyvärr pausad men vi hoppas 

den kommer igång till nästa läsår då vi alla saknar den.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från folkhälsostrategen, 2021-05-20 

Nominering till Folkhälsopristagare år 2020 - Johanna Andersson på Fysisk 

Aktivt för hennes arbete med medicinsk träning 

Nominering till Folkhälsopristagare år 2020 - Lena Johansson för metodstöd 

i syfte att förebygga kvinnlig könsstympning 

Nominering till Folkhälsopristagare år 2020 – LSS boende och deras arbete 

med hälsoresan 

Nominering till Folkhälsopristagare år 2020 – Rädda barnens 

läxhjälpsverksamhet    
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Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-10 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Nominering till Folkhälsopristagare år 2020 – Rob Coe   

  

 

Paragrafen skickas till  
Rädda Barnens läxhjälpsverksamhet 

Johanna Jonsson, folkhälostrateg 

Karola Svensson (C)          
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Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


1 (3) 


Sammanträdesdatum 


2021-06-10 
 


 


  
 


 


 


Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15:39–15:55 
 
Ordförande Karola Svensson (C), sekreteraren och folkhälsostrategen närvarar i 
lokalen och övriga deltar digitalt på distans. 
 


Beslutande Karola Svensson (C), Ordförande, 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 § 15 


Ordförande Karola Svensson 


 


Ärendelista 


§ 15 Dnr 2021/00235 990 
Folkhälsopris år 2020 ........................................................................................ 2 


 


 







 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


2 (3) 


Sammanträdesdatum 


2021-06-10 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 15 Dnr 2021/00235 990 


Folkhälsopris år 2020 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att tilldela Rädda Barnens 


läxhjälpsverksamhet folkhälsopriset om 10 000 kr.       


Bakgrund 


Falköpings kommun delar varje år ut folkhälsopriset om 10 000 kr. Detta för 


att uppmärksamma och belöna personer eller aktörer som genom 


hälsofrämjande arbete påverkar kommunens medborgare att förbättra sin 


hälsa. Priset delas ut för nyskapande arbete som främjar hälsan, goda 


livsvillkor, hälsofrämjande livsmiljöer och/eller levnadsvanor. Samrådet för 


lokalt folkhälsoarbete utser vem eller vilka som får årets folkhälsopris. 


Pristagaren brukar normalt uppmärksammas i samband med firande på 6 


juni, men årets utdelning planeras att genomföras under enklare former den 


17 juni. 


Motivering till 2020 års pris:  


Rädda barnens läxhjälpsverksamhet 


Vi nominerar Rädda barnen och deras läxhjälpsverksamhet för 


Åttagårdsskolans elever. Under ett antal år har vi haft trogna medlemmar 


från RB som varje vecka kommit till Å-skolan för att stötta de elever som 


önskar läxhjälp. Medlemmarna har tålmodigt bidragit med sina kunskaper 


och sin livserfarenhet på ett glädjefullt sätt. Eleverna har sett fram emot 


deras besök och gjort stora framsteg. Det har också utvecklats en positiv 


vänskap med goda relationer över generationsgränserna vilket är 


hälsofrämjande för alla och även bidrar till att utveckla integrationen i vår 


stad.  I rådande pandemitider är verksamheten tyvärr pausad men vi hoppas 


den kommer igång till nästa läsår då vi alla saknar den.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från folkhälsostrategen, 2021-05-20 


Nominering till Folkhälsopristagare år 2020 - Johanna Andersson på Fysisk 


Aktivt för hennes arbete med medicinsk träning 


Nominering till Folkhälsopristagare år 2020 - Lena Johansson för metodstöd 


i syfte att förebygga kvinnlig könsstympning 


Nominering till Folkhälsopristagare år 2020 – LSS boende och deras arbete 


med hälsoresan 


Nominering till Folkhälsopristagare år 2020 – Rädda barnens 


läxhjälpsverksamhet    
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Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


Nominering till Folkhälsopristagare år 2020 – Rob Coe   


  


 


Paragrafen skickas till  
Rädda Barnens läxhjälpsverksamhet 


Johanna Jonsson, folkhälostrateg 


Karola Svensson (C)          
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