
Signerat dokument

Signering av Mötesanteckningar för samrådet för lokalt folkhälsoarbete 2 
december 2021

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Mötesanteckningar - Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 2021-12-02.pdf
Storlek: 474906 byte
Hashvärde SHA256: 
40b4ab664046ac1b0a6fbd9447cc3dcf3edc7d9b92b68e43a5dd1155e3e60a02

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 1:
KAROLA MARIA SVENSSON
Signerat med BankID 2021-12-16 11:49 Ref: 737f666f-4af0-42ca-951c-b88927507238


 K

M
S 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

37
53

93
39

4



 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (12) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-02 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Stenstorpsrummet, Stadshuset, klockan 10:30–11:48 

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, på distans 
 

Övriga närvarande 
 
 
 

Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Olga Elindersson, stödassistent, §§ 24-25 
Robert Coe, kulturstrateg, §§ 24-25 
 

Justerare  

Underskrifter                               Mötesanteckningarna har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 20-26 

Ordförande Karola Svensson 
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§ 20 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. 

Bilagor 

Tjänsteutlåtande om ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt 

folkhälsoarbete per december år 2021 

Ekonomisk redovisning per december år 2021 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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Justerarnas signaturer 
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§ 21 Dnr 2021/00053 

Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbete 
presidiums delegationsbeslut år 2021 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att nedanstående 

delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Delegationsbeslut 

Under oktober-december månad togs två delegationsbeslut gällande 

stimulansmedel från samråd för lokalt folkhälsoarbetes medel. 

Delegationsbeslutet fattades med stöd av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes 

beslut den 27 februari år 2019 §2.  

Beviljande av medel till suicidpreventionsutbildning MHFA 2021/00464 

Delegationsbeslutet gällde beviljande av 20 000 kr till vidareutbildning i 

metoden MHFA (Mental Health First Aid/Första Hjälpen i Psykisk Hälsa). 

Pengarna gick till studiematerial för personalgrupper som vidareutbildar sig i 

metoden. MHFA-metoden har som sitt syfte att ge kunskap i hur man kan 

stötta och uppmuntra en drabbad person tillfälligt till kristillståndet är över 

eller personen fått professionell hjälp. Syftet är också att öka kunskap om, 

samt minska tabut kring psykisk ohälsa. 

Beviljade medel till Ållebergsgymnasiet för utbildning kring ADHD 

KS/202100496 Ållebergsgymnasiet beviljades 30 000 kr för att genomföra 

en föreläsning + workshop till all personal om ADHD med Georgios 

Karpathakis eller Jojje från Underbara ADHD. Föreläsningen är även tänkt 

att genomföras på kvällen för allmänheten. Syftet med föreläsningen är att 

öka kunskapen både hos personal och föräldrar för att förbättra barnens 

situation. Genom kunskap kan skolan praktiskt kan anpassa undervisning 

samt lokaler för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer 

såsom ADHD. Pengarna är tänkta att användas till föreläsning samt resa. 

Efter föreläsningen fortsätter personalen att jobba med frågorna på APT:er 

under hela vårterminen år 2022. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 22 Dnr 2021/00501 

Kulturidé år 2022 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att bevilja 150 000 kr till 

Kulturidés verksamhet år 2022. 

2  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete ger styrgruppen fortsatt uppdrag att 

besluta om medel och verksamhet i enlighet med nedanstående 

beskrivning. 

3  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att ge styrgruppen i uppdrag 

att återrapportera Kulturidés verksamhet i slutet av år 2022.  

Bakgrund 

Arbetet med Kulturide Falköping initierades år 2011 med medel från Västra 

Götalandsregionen. Sedan starten har arbetet bedrivits i olika former och 

regier. Från år 2017 och framåt har arbetet letts av en styrgrupp bestående av 

representanter för kultur- och fritidsförvaltningen, Connect samt 

kommunledningen. Styrgruppen har sedan år 2017 stöttat en rad olika 

insatser och aktiviteter i syfte att främja inkludering; cykelkurser, 

föräldrastöd, idrottsaktiviteter för unga, hantverks- och konstkurser m.m.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att 150 000 kronor avsätts för fortsatt arbete 

med Kulturidé samt att styrgruppen ska ges fortsatt uppdrag att jobba utifrån 

följande beskrivning;  

 Målet skall fortsatt vara att 

- Främja inkludering och att alla känner sig som en del av 

samhället. 

- Möjliggöra social gemenskap och möten där olikheter berikar. 

- Möjliggöra aktiviteter och verksamheter som bidrar till öppenhet, 

delaktighet, trygghet och en känsla av sammanhang. 

- Främja en meningsfull fritid för Falköpings invånare. 

Uppdrag och inriktning för Kulturidés styrgrupp: 

- Ta beslut om inkomna ansökningar och fördela medel till 

verksamheter.  

- Stötta och samordna verksamheter och aktiviteter som bidrar till 

inkludering utifrån uppkomna behov. Såsom mötesplatser, kurser 

och aktiviteter inom kultur, idrott och föräldrastöd. 

- Genomföra en utvärdering av de idéer/insatser/aktiviteter som 

styrgruppen fördelat medel till i år och under tidigare år. 
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- Använda de nätverk som varje medlem i gruppen har för att stötta 

människor med idéer till rätt organisation/person. 

- Återrapportera arbetet till samrådet för lokalt folkhälsoarbete 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Kulturidé år 2022 

  

 

Paragrafen skickas till  
Maria Lennartsson Kellert, kompetens arbetslivsförvaltningen 

Violeta Kazic, kultur- och fritidsförvaltningen 

Ida Johansson, kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 23 Dnr 2021/00400 

Ansökan om stimulansmedel från Bris Väst (Barnens 
rätt i samhället) för år 2022 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att bevilja 50 000 kr till 

BRIS. 

Bakgrund 

BRIS – barnens rätt i samhället ansöker om 80 000 kr i bidrag för år 2022. 

Pengarna går till BRIS arbete med bland annat stödlinje och 

kunskapsutveckling kring barns rättigheter. Stödlinjen erbjuder 

professionellt samtalsstöd dygnet runt via chatt, mejl och telefon till alla barn 

upp till 18 år. Under år 2020 ökade stödsamtalen med 16 procent jämfört 

med föregående år. Samhällskrisen vi befinner oss i har påverkat en hel 

generation – flera barn har fått en förstärkt utsatthet i hemmet och försämrad 

psykisk ohälsa. I BRIS samtalstelefon har samtal om ångest, nedstämdhet, 

familjekonflikter och våld ökat under året. Många samtal har handlar om nya 

utmaningar med skola på distans och stress över studierna, ökande konflikter 

när man umgås i hemmet under långa perioder, vuxnas oro över familjens 

ekonomi. För barn som lever i våld har isoleringen gjort det svårare att 

undvika utsattheten i hemmet samtidigt har skyddsfaktorer som socialt 

umgänge med kompisar och viktiga vuxna utanför familjen kraftigt 

begränsats.  

Förvaltningens bedömning 

BRIS arbete stämmer väl överens med samrådets målområde med trygga och 

goda livsvillkor där ett viktigt arbete är att främja psykisk hälsa hos barn- 

och unga. Samrådet har en regel om att det enbart är 

föreningar/organisationer/verksamheter som bedriver verksamhet i 

Falköpings kommun som kan erhålla stimulansmedel. I det här fallet 

förekommer inga specifika aktiviteter just i Falköpings kommun. Däremot 

kan barn- och unga i Falköping ta del av BRIS stödlinje vilket bedöms vara 

tillräckligt. Liknande bedömningar har tidigare gjorts med tjejjouren i Väst 

där det är svårt att avgöra hur många man når just i Falköping, men där man 

ändå fyller en mycket viktig funktion för barn- och unga i Falköping. 

Bedömningen är att bevilja 50 000 kr som stöd till BRIS viktiga arbete.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från Bris i Väst (Barnens rätt i Samhället) om bidrag för år 2022 

Tjänsteutlåtande beslut stimulansmedel från Bris i Väst (barnens rätt i 

samhället) 


 K

M
S 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

37
53

93
39

4



 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8 (12) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-02 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Bris I Väst 

Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 

Ekonomiavdelningen            
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§ 24 Dnr 2019/00396804 

Redovisning av använda stimulansmedel till 
Familjelördag från Kultur- och fritidsförvaltningens 
2020-2021 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Information 

Kultur- och fritidsförvaltningen beviljades 260 000 kr till genomförande av 

Familjelördag under år 2021. 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. År 2021 har likt år 2020 inneburit en förändring av konceptet där fler 

och mindre aktiviteter genomförts istället för ett antal stora evenemang. 

Precis som under år 2020 har en del av evenemangen genomförts i 

Falköpings tätorter. Några exempel på aktiviteter som anordnats är 

lösenordsjakt, skapandeaktiviteter med dans, musik, slöjd, bild och cirkus. 

Barnföreställningen mamma-mu, barnkultur på bygdegårdar, konsert för 

ungdomar och skridskodisko.   

Kultur och fritid anser att målet om att skapa inkluderande mötesplatser och 

aktiviteter för unga har uppnåtts men i mindre format än planerat.  

Bilagor 

Återrapport samrådet för lokalt folkhälsoarbete – Familjelördag år 2021 

Tjänsteutlåtande återrapport samrådet för lokalt folkhälsoarbete avseende 

Familjelördag år 2021 
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§ 25 Dnr 2021/00129804 

Redovisning av använda stimulansmedel till 
Kulturskaparna år 2021 och 2022 från kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Bakgrund 

Kultur- och fritidsförvaltningen beviljades 41 490 kr för år 2021 samt 97 820 

kr för år 2022 för genomförande av Kulturskaparna. Syftet med insatsen är 

att sänka trösklarna för unga med LSS-insatser att ta del av och bli en aktiv 

part inom kulturutbudet och skapa relationer till lokala kulturaktörer.   

Olga Elindersson, projektledare Kulturskaparna och Rob Coe, kulturstrateg 

berättar om arbetet med Kulturskaparna. Kulturstödjarna handlar om att 

skapa ett kultursammanhang för unga vuxna med särskilda behov i en form 

inspirerat av Lerins lärlingar. Kulturskaparna syftar till att stärka egna 

kreativa uttryckssätt hos individerna, samt öka personernas kännedom om 

och kunskap kring förenings- och kulturlivet.  

Konceptet har inneburit träffar som innehåller eget skapande/prova-på-

träffar med kulturföreningar/kulturarrangörer och studiebesök till olika 

kulturverksamheter och görs i samarbete mellan socialförvaltning och kultur- 

och fritidsförvaltning. Deltagarna har bland annat besökt galleri Rizoma och 

bildkällan. Två resor har gjorts, en till Skövde Kulturhus och en till 

Göteborgs konstmuseum. Några i gruppen har även gått på konsert ihop. 

Bilagor 

Tjänsteutlåtande muntlig återrapport Kulturskaparna 

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

och fritidsförvaltningen 

  

 

Paragrafen skickas till  
Karin Hermansson, Kulturstrateg 

Rob Coe, Kulturstrateg 

Olga Elindersson, Projektledare Kulturskaparna             
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§ 26 Dnr 2021/00513006 

Sammanträdesdagar år 2022 för samrådet för lokalt 
folkhälsoarbete i Falköping 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete sammanträder följande dagar och 

tider år 2021: 

Sammanträden: 

8 feb  13:00 

4 april  11:00 

26 okt 14.00 

8 dec 10.30 

Bakgrund 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete ska besluta om mötesdagar för år 2021.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande sammanträdesdagar för samrådet för lokalt folkhälsoarbete 

i Falköping.  

Yrkanden 

Karola Svensson (C) yrkar att samrådets sammanträden under år 2022 ska 

äga rum 8 feb 13:00, 4 april 11:00, 26 okt 14.00 och 8 dec 10.30.      

Förvaltningens förslag till beslut  

1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete sammanträder följande dagar och 

tider år 2021: 

Sammanträden: 

10 feb  10.30-12.00 

7 april  10.30-12.00 

27 okt 10.30-12.00 

8 dec 10.30-12.00 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag respektive Karola 

Svenssons (C) yrkande och finner att samrådet beslutar i enlighet med 

Karola Svenssons (C) yrkande. 
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Paragrafen skickas till  
Kommunledningsgruppen 

Anna-Karin Linder, administratör 

Sebastian Helin, kommunsekreterare 

Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 

Edvin Ekholm, Chef hållbar kommunikation.            
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Plats och tid Stenstorpsrummet, Stadshuset, klockan 10:30–11:48 


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, på distans 
 


Övriga närvarande 
 
 
 


Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Olga Elindersson, stödassistent, §§ 24-25 
Robert Coe, kulturstrateg, §§ 24-25 
 


Justerare  


Underskrifter                               Mötesanteckningarna har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 20-26 


Ordförande Karola Svensson 
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§ 20 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. 


Bilagor 


Tjänsteutlåtande om ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt 


folkhälsoarbete per december år 2021 


Ekonomisk redovisning per december år 2021 


 


  


 


Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 21 Dnr 2021/00053 


Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbete 
presidiums delegationsbeslut år 2021 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att nedanstående 


delegationsbeslut läggs till handlingarna. 


Delegationsbeslut 


Under oktober-december månad togs två delegationsbeslut gällande 


stimulansmedel från samråd för lokalt folkhälsoarbetes medel. 


Delegationsbeslutet fattades med stöd av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes 


beslut den 27 februari år 2019 §2.  


Beviljande av medel till suicidpreventionsutbildning MHFA 2021/00464 


Delegationsbeslutet gällde beviljande av 20 000 kr till vidareutbildning i 


metoden MHFA (Mental Health First Aid/Första Hjälpen i Psykisk Hälsa). 


Pengarna gick till studiematerial för personalgrupper som vidareutbildar sig i 


metoden. MHFA-metoden har som sitt syfte att ge kunskap i hur man kan 


stötta och uppmuntra en drabbad person tillfälligt till kristillståndet är över 


eller personen fått professionell hjälp. Syftet är också att öka kunskap om, 


samt minska tabut kring psykisk ohälsa. 


Beviljade medel till Ållebergsgymnasiet för utbildning kring ADHD 


KS/202100496 Ållebergsgymnasiet beviljades 30 000 kr för att genomföra 


en föreläsning + workshop till all personal om ADHD med Georgios 


Karpathakis eller Jojje från Underbara ADHD. Föreläsningen är även tänkt 


att genomföras på kvällen för allmänheten. Syftet med föreläsningen är att 


öka kunskapen både hos personal och föräldrar för att förbättra barnens 


situation. Genom kunskap kan skolan praktiskt kan anpassa undervisning 


samt lokaler för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer 


såsom ADHD. Pengarna är tänkta att användas till föreläsning samt resa. 


Efter föreläsningen fortsätter personalen att jobba med frågorna på APT:er 


under hela vårterminen år 2022. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 22 Dnr 2021/00501 


Kulturidé år 2022 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att bevilja 150 000 kr till 


Kulturidés verksamhet år 2022. 


2  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete ger styrgruppen fortsatt uppdrag att 


besluta om medel och verksamhet i enlighet med nedanstående 


beskrivning. 


3  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att ge styrgruppen i uppdrag 


att återrapportera Kulturidés verksamhet i slutet av år 2022.  


Bakgrund 


Arbetet med Kulturide Falköping initierades år 2011 med medel från Västra 


Götalandsregionen. Sedan starten har arbetet bedrivits i olika former och 


regier. Från år 2017 och framåt har arbetet letts av en styrgrupp bestående av 


representanter för kultur- och fritidsförvaltningen, Connect samt 


kommunledningen. Styrgruppen har sedan år 2017 stöttat en rad olika 


insatser och aktiviteter i syfte att främja inkludering; cykelkurser, 


föräldrastöd, idrottsaktiviteter för unga, hantverks- och konstkurser m.m.  


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningens bedömning är att 150 000 kronor avsätts för fortsatt arbete 


med Kulturidé samt att styrgruppen ska ges fortsatt uppdrag att jobba utifrån 


följande beskrivning;  


 Målet skall fortsatt vara att 


- Främja inkludering och att alla känner sig som en del av 


samhället. 


- Möjliggöra social gemenskap och möten där olikheter berikar. 


- Möjliggöra aktiviteter och verksamheter som bidrar till öppenhet, 


delaktighet, trygghet och en känsla av sammanhang. 


- Främja en meningsfull fritid för Falköpings invånare. 


Uppdrag och inriktning för Kulturidés styrgrupp: 


- Ta beslut om inkomna ansökningar och fördela medel till 


verksamheter.  


- Stötta och samordna verksamheter och aktiviteter som bidrar till 


inkludering utifrån uppkomna behov. Såsom mötesplatser, kurser 


och aktiviteter inom kultur, idrott och föräldrastöd. 


- Genomföra en utvärdering av de idéer/insatser/aktiviteter som 


styrgruppen fördelat medel till i år och under tidigare år. 
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- Använda de nätverk som varje medlem i gruppen har för att stötta 


människor med idéer till rätt organisation/person. 


- Återrapportera arbetet till samrådet för lokalt folkhälsoarbete 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande Kulturidé år 2022 


  


 


Paragrafen skickas till  
Maria Lennartsson Kellert, kompetens arbetslivsförvaltningen 


Violeta Kazic, kultur- och fritidsförvaltningen 


Ida Johansson, kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 23 Dnr 2021/00400 


Ansökan om stimulansmedel från Bris Väst (Barnens 
rätt i samhället) för år 2022 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att bevilja 50 000 kr till 


BRIS. 


Bakgrund 


BRIS – barnens rätt i samhället ansöker om 80 000 kr i bidrag för år 2022. 


Pengarna går till BRIS arbete med bland annat stödlinje och 


kunskapsutveckling kring barns rättigheter. Stödlinjen erbjuder 


professionellt samtalsstöd dygnet runt via chatt, mejl och telefon till alla barn 


upp till 18 år. Under år 2020 ökade stödsamtalen med 16 procent jämfört 


med föregående år. Samhällskrisen vi befinner oss i har påverkat en hel 


generation – flera barn har fått en förstärkt utsatthet i hemmet och försämrad 


psykisk ohälsa. I BRIS samtalstelefon har samtal om ångest, nedstämdhet, 


familjekonflikter och våld ökat under året. Många samtal har handlar om nya 


utmaningar med skola på distans och stress över studierna, ökande konflikter 


när man umgås i hemmet under långa perioder, vuxnas oro över familjens 


ekonomi. För barn som lever i våld har isoleringen gjort det svårare att 


undvika utsattheten i hemmet samtidigt har skyddsfaktorer som socialt 


umgänge med kompisar och viktiga vuxna utanför familjen kraftigt 


begränsats.  


Förvaltningens bedömning 


BRIS arbete stämmer väl överens med samrådets målområde med trygga och 


goda livsvillkor där ett viktigt arbete är att främja psykisk hälsa hos barn- 


och unga. Samrådet har en regel om att det enbart är 


föreningar/organisationer/verksamheter som bedriver verksamhet i 


Falköpings kommun som kan erhålla stimulansmedel. I det här fallet 


förekommer inga specifika aktiviteter just i Falköpings kommun. Däremot 


kan barn- och unga i Falköping ta del av BRIS stödlinje vilket bedöms vara 


tillräckligt. Liknande bedömningar har tidigare gjorts med tjejjouren i Väst 


där det är svårt att avgöra hur många man når just i Falköping, men där man 


ändå fyller en mycket viktig funktion för barn- och unga i Falköping. 


Bedömningen är att bevilja 50 000 kr som stöd till BRIS viktiga arbete.  


Beslutsunderlag 


Ansökan från Bris i Väst (Barnens rätt i Samhället) om bidrag för år 2022 


Tjänsteutlåtande beslut stimulansmedel från Bris i Väst (barnens rätt i 


samhället) 
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Paragrafen skickas till  
Bris I Väst 


Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 


Ekonomiavdelningen            
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§ 24 Dnr 2019/00396804 


Redovisning av använda stimulansmedel till 
Familjelördag från Kultur- och fritidsförvaltningens 
2020-2021 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 


handlingarna. 


Information 


Kultur- och fritidsförvaltningen beviljades 260 000 kr till genomförande av 


Familjelördag under år 2021. 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. År 2021 har likt år 2020 inneburit en förändring av konceptet där fler 


och mindre aktiviteter genomförts istället för ett antal stora evenemang. 


Precis som under år 2020 har en del av evenemangen genomförts i 


Falköpings tätorter. Några exempel på aktiviteter som anordnats är 


lösenordsjakt, skapandeaktiviteter med dans, musik, slöjd, bild och cirkus. 


Barnföreställningen mamma-mu, barnkultur på bygdegårdar, konsert för 


ungdomar och skridskodisko.   


Kultur och fritid anser att målet om att skapa inkluderande mötesplatser och 


aktiviteter för unga har uppnåtts men i mindre format än planerat.  


Bilagor 


Återrapport samrådet för lokalt folkhälsoarbete – Familjelördag år 2021 


Tjänsteutlåtande återrapport samrådet för lokalt folkhälsoarbete avseende 


Familjelördag år 2021 
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§ 25 Dnr 2021/00129804 


Redovisning av använda stimulansmedel till 
Kulturskaparna år 2021 och 2022 från kultur- och 
fritidsförvaltningen 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 


handlingarna. 


Bakgrund 


Kultur- och fritidsförvaltningen beviljades 41 490 kr för år 2021 samt 97 820 


kr för år 2022 för genomförande av Kulturskaparna. Syftet med insatsen är 


att sänka trösklarna för unga med LSS-insatser att ta del av och bli en aktiv 


part inom kulturutbudet och skapa relationer till lokala kulturaktörer.   


Olga Elindersson, projektledare Kulturskaparna och Rob Coe, kulturstrateg 


berättar om arbetet med Kulturskaparna. Kulturstödjarna handlar om att 


skapa ett kultursammanhang för unga vuxna med särskilda behov i en form 


inspirerat av Lerins lärlingar. Kulturskaparna syftar till att stärka egna 


kreativa uttryckssätt hos individerna, samt öka personernas kännedom om 


och kunskap kring förenings- och kulturlivet.  


Konceptet har inneburit träffar som innehåller eget skapande/prova-på-


träffar med kulturföreningar/kulturarrangörer och studiebesök till olika 


kulturverksamheter och görs i samarbete mellan socialförvaltning och kultur- 


och fritidsförvaltning. Deltagarna har bland annat besökt galleri Rizoma och 


bildkällan. Två resor har gjorts, en till Skövde Kulturhus och en till 


Göteborgs konstmuseum. Några i gruppen har även gått på konsert ihop. 


Bilagor 


Tjänsteutlåtande muntlig återrapport Kulturskaparna 


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


och fritidsförvaltningen 


  


 


Paragrafen skickas till  
Karin Hermansson, Kulturstrateg 


Rob Coe, Kulturstrateg 


Olga Elindersson, Projektledare Kulturskaparna             
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§ 26 Dnr 2021/00513006 


Sammanträdesdagar år 2022 för samrådet för lokalt 
folkhälsoarbete i Falköping 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete sammanträder följande dagar och 


tider år 2021: 


Sammanträden: 


8 feb  13:00 


4 april  11:00 


26 okt 14.00 


8 dec 10.30 


Bakgrund 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbete ska besluta om mötesdagar för år 2021.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande sammanträdesdagar för samrådet för lokalt folkhälsoarbete 


i Falköping.  


Yrkanden 


Karola Svensson (C) yrkar att samrådets sammanträden under år 2022 ska 


äga rum 8 feb 13:00, 4 april 11:00, 26 okt 14.00 och 8 dec 10.30.      


Förvaltningens förslag till beslut  


1 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete sammanträder följande dagar och 


tider år 2021: 


Sammanträden: 


10 feb  10.30-12.00 


7 april  10.30-12.00 


27 okt 10.30-12.00 


8 dec 10.30-12.00 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag respektive Karola 


Svenssons (C) yrkande och finner att samrådet beslutar i enlighet med 


Karola Svenssons (C) yrkande. 
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Paragrafen skickas till  
Kommunledningsgruppen 


Anna-Karin Linder, administratör 


Sebastian Helin, kommunsekreterare 


Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 


Edvin Ekholm, Chef hållbar kommunikation.            
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