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§ 16 Dnr 2021/00119 804

Beslut om stimulansmedel till Familjelördag från kultur-
och fritidsförvaltningen år 2022 och 2023

Samrådet för  lokalt  folkhälsoarbetes beslut

1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljar 230 000 kronor i
stimulansmedel till Familjelördag år 2022.

2 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att arrangemanget ska
återrapporteras i slutet av år 2022.

Bakgrund

Kultur- och fritidsförvaltningen ansöker om 230 000 kronor till
genomförande av Familjelördag 2022 samt 230 000 kronor till Familjelördag
2023.

Syftet med Familjelördag är att öka inkluderingen, skapa mötesplatser dit
alla är välkomna och skapa en aktiv och meningsfull fritid för barn- och
unga i Falköping. Familjelördag är ett arrangemang som är öppet för alla och
som riktar sig till hela familjen. Traditionellt har det genomförts 4 stora
evenemang per år med konserter, teatrar, workshops, mat, film, cirkus,
idrotts- och rörelseaktiviteter och andra kulturupplevelser. Alla har möjlighet
att delta och det tas ingen entréavgift.

Under år 2020 och år 2021 har det inte varit möjligt att arrangera stora
evenemang vilket lett till att Familjelördag fått ställa om till att genomföra
flera mindre aktiviteter på flera platser runtom i kommunen. Resultatet har
varit mycket positivt — många har nåtts trots restriktioner och kvaliteten på
aktiviteterna har ökat. Aktiviteterna på landsbygden har ökat, vilket var
målet för projektet, men Kultur- och fritidsförvaltningen ser tyvärr att
kommunen har tappat kontakt med besökare från områden som Dotorp.

Nu vill Kultur- och fritidsförvaltningen utveckla arrangemanget och prova
att göra fler aktiviteter på fler platser i en mer organiserad och väl
marknadsförd form. En kombination av flera mindre aktiviteter och ett fåtal
större evenemang både på landsbygden och i tätorten kan öka barn- och
ungas möjlighet till möten, kultur och rörelseaktiviteter i hela Falköpings
kommun. I denna nya form finns också möjligheter för ökad samverkan med
lokala föreningar på orterna, vilket kan skapa långsiktiga samarbeten som
gör att Familjelördag sprids och genomförs på nya sätt.

Pengarna ska användas till hyra av lokaler, ljud- och ljus, arvoden till
kulturaktörer, fika och marknadsföring. De är tänkta att användas till 8
träffar på landsbygden, 4 träffar på medborgarhuset och ett lite större
evenemang antingen på landsbygden eller i tätorten.
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Förvaltn ingens bedömning

Familjelördag är ett arrangemang som kan bidra till Samrådets mål om goda
livsvillkor där en viktig del är inkludering samt möjligheten till en
meningsfull fritid. Insatsen har pågått under ett antal år och KUSH,
kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har gett i uppdrag att göra en
översyn av projekt som fått finansiering från folkhälsomedel under lång tid.
Familjelördag är ett av de projekt som ses över. Samtidigt som projektet
finansierats med utvecklingsmedel under en lång tid kan en fortsatt
finansiering motiveras av att Familjelördag utvecklas utifrån ambitioner om
ett områdesutvecklande arbete i samarbete med lokala föreningar. Därför är
bedömningen att kultur- och fritidsförvaltningen ska beviljas 230 000 kr
under år 2022 och att samrådet för år 2023 samt kommande års finansiering
initierar en dialog om samfinansiering från flera förvaltningar för att gå mot
en mer permanent finansieringslösning.

Beslutsunder lag

Tjänsteutlåtande Familjelördag
Ansökan om stimulansmedel till Familj elördag från Kultur- och
fritidsförvaltningen år 2022, år 2023

Paragrafen skickas t i l l
Rob Coe, Kultur- och fritidsförvaltningen
Mia Wallengren, Kultur- och fritidsförvaltningen
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§ 17 Dnr 2021/00354 012

Verksamhetsplan Folkhälsa 2022

Samrådet för  lokalt  folkhälsoarbetes beslut

1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att anta förslag till
verksamhetsplan och budget för år 2022.

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, områdesbaserat arbete
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.

Beslutsunder lag

Tjänsteutlåtande beslut om verksamhetsplan folkhälsa 2022 i samrådet för
lokalt folkhälsoarbete, 2021-10-21
Verksamhetsplan folkhälsa 2022
Bilaga 1 Verksamhetsplan folkhälsa år 2022

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen i Falköpings kommun
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
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§18 Dnr 2021/00053

Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbete
presidiums delegationsbeslut år 2021

Samrådet för  lokalt  folkhälsoarbetes beslut

1 Förteckningen av nedanstående delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Bakgrund

Under juni — oktober månad togs tre delegationsbeslut gällande
stimulansmedel från samråd för lokalt folkhälsoarbetes medel.
Delegationsbeslut fattades med stöd av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes
beslut den 27 februari 2019 §2.

Beviljande av medel till badkort till samtliga elever i åk 6 sommaren
2021 KS 2021/00305

Delegationsbeslutet gällde beviljande av 40 000 kr till badkort till samtliga
elever i åk 6 sommaren år 2021. Syftet med insatsen var att förbättra
simkunnighet och fysisk aktivitet samt att bidra till en meningsfull fritid
genom att ge fler ungdomar möjlighet att besöka kommunens
badanläggningar. Insatsen stämmer överens med samrådet för lokalt
folkhälsoarbetes mål om hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor där
vikten av utvecklingsarbete som främjar fysisk aktivitet understryks.

Beviljande av medel till SSPF-konferens till SSPF-gruppen
(socialtjänst, skola, polis och fritid) KS 2021/00309

SSPF-gruppen och fåltarna beviljades 40 000 kr för att genomföra en
tvådagarskonferens i syfte att utveckla arbetet med SSPF. SSPF är en
samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid i Falköping i
syfte att fånga upp ungdomar i riskzonen för kriminalitet och/eller
drogmissbruk. Modellen riktar sig till ungdomar 12-18 år och deras föräldrar
och handlar om att bryta normavvikande beteende både på individ- och
gruppnivå. En kärna i SSPF-arbetet handlar om att inhämta samtycke från
vårdnadshavaren för att kunna samverka kring ungdomar på individnivå.
Arbetsgruppen och styrgruppen beviljades 40 000 kr för att genomföra en
konferens i syfte att sätta rutiner och riktlinjer för modellen i Falköping samt
stärka tilliten mellan de aktörer som medverkar i grupperna. Insatsen
stämmer överens med samrådet för lokalt folkhälsoarbetes mål om att skapa
hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor där arbetet med trygghet är ett
viktigt område.

Beviljande av medel till cykelprojektet "på egna ben"  från
hållbarhetsenheten KS 2021/00376

Hållbarhetsenheten beviljades 23 000 kr till cykelprojetet "på egna ben". En
utmaning som vänder sig till elever i årskurs 4-6 samt deras lärare och
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föräldrar. I en tävling som pågår i sex veckor under hösten samlar eleverna
poäng genom att cykla, gå eller resa kollektivt till skolan istället för att bli
skjutsade med bil. Syftet med insatsen är att främja cykling och gång hos
barn vilket har positiva effekter för både miljö och hälsa. Insatsen stämmer
överens med samrådet för lokalt folkhälsoarbetes mål om hälsofrämjande
livsmiljöer och levnadsvanor där vikten av utvecklingsarbete som främjar
fysisk aktivitet understryks.
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§19 Dnr 2021/00138

Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt
folkhälsoarbete år 2021

Samrådet för  lokalt  folkhälsoarbetes beslut

1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete lägger 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.

Under lag

Tjänsteutlåtande ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt
folkhälsoarbete mars år 2021, 2021-03-24
Ekonomisk redovisning per mars år 2021, 2020-10-01
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