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Övriga närvarande 
 
 
 

Pia Alhäll, kommundirektör 
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation 
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 
Karoline Jernsparv, ungdomsstrateg 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
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Maria Hjärtqvist (S), Västra Götalandsregionen, på distans 
Mona Johansson (KD), Västra Götalandsregionen, på distans 
Per Larsson, utvecklingsledare 
Patrick Nohlgren, stadsbyggnadschef, §§ 12-15, 18 
Karina Bronell, skolchef, § 12 
Magnus Schedin, socialchef, §§ 14-15, 17 
Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef kompetens- och arbetslivsförvaltningen, § 15 
Magnus Sundén, näringslivschef, § 12 
Woori Gennemark, näringslivsutvecklare, § 12 
Peter Strandell, verksamhetsansvarig region syd, Tryggare Sverige, § 12 
Torbjörn Karlsson, verksamhetschef Ållebergsgymnasiet, § 13 
Per-Erik Källström, utvecklingsledare, § 14 
Jimmy Beijbom, gruppchef/områdespolis, § 14 
Fia Liljeblad, familjebehandlare, § 15 
Nathalie Urbäck, projektledare och instruktör Mental Health First Aid, § 16 
Emelie Westerling, projektledare och instruktör Mental Health First Aid, § 16 
Linda Karelid, kanslichef, § 17 
 

Justerare Ingvor Bergman (S) 

Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 12-18 

Ordförande Karola Svensson 

Justerare  Ingvor Bergman  
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§ 12 Dnr 2021/00455 

Information om projektet "Platssamverkan Ranten" 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Under hösten 2020 framkom Rantenområdet ett behov av en djupare analys 

kring trygghet och säkerhet i området. Parterna var överens om att det var 

nödvändigt att skapa en samlad och gemensam bild över läget. 

Trygghetsanalysen presenterades för Kommunstyrelsen i mars 2021, varpå 

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att i samverkan med 

Jernhusen, Polismyndigheten och berörda fastighetsägare, ta fram en 

handlingsplan med förslag på ansvar och aktiviteter för att stärka och 

utveckla Ranten och stationsområdet ur trygghets-, säkerhets- och 

attraktivitetshänseende. 

 

I handlingsplanen, som presenterades för kommunstyrelsen utskott för social 

hållbarhet i september 2021 ges förslag på att initiera ett projekt kallat 

Platssamverkan Ranten enligt en modell om lokal platssamverkan.   

 

Lokal Platssamverkan innebär att kommuner, fastighetsägare, butiksägare, 

föreningar, boende och andra aktörer går samman i en fristående, icke-

vinstdrivande, organisation. Tillsammans tar man ett gemensamt ansvar för 

att genomföra insatser som var och en inte kan åstadkomma själv i ett lokalt 

avgränsat område, till exempel ett torg, ett bostadskvarter, en handelsplats 

etc. Syftet är att skapa en säker, trygg och attraktiv miljö genom att ta ansvar 

för renhållning, säkerhet, planteringar, evenemang, design, belysning,   

 

Området ska genom Lokal Platssamverkan utvecklas till en plats där 

människor vill bo och vistas och där företag vill etablera sig och 

förhoppningen är att fastighetsvärdena och omsättningen för handel och 

restauranger ska öka. Det finns således både en tydlig samhällsnytta och en 

stor affärsnytta med arbetssättet.  

 

Ett treårigt projekt om Platssamverkan Ranten startades i och med beslut i 

kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet i oktober 2021. På utskottets 

möte 7 april 2022 ges en lägesuppdatering i projektet. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-31 
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§ 13 Dnr 2022/00174 

Information om gymnasieungdomars mående under 
coronapandemin  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Studier på nationell nivå har visat att avsaknaden av sociala aktiviteter både i 

och utanför skolan har bidragit till sämre mående hos unga. Organisationen 

BRIS hade fler stödkontakter än någonsin under 2020. Samtal om ångest 

ökade med 61 % och samtal om nedstämdhet 55 %. Fysisk aktivitet har 

minskat då stillasittande i hemmet har ökat och idrottsaktiviteter pausats.    

 

Under 2021 genomfördes en lokal undersökning bland Ållebergsgymnasiets 

elever kring pandemins effekter på ungas livssituation. Resultatet visade att 

ungdomar haft minskade sociala kontakter, mindre att göra på fritiden samt 

minskad motivation och sämre möjligheter att delta i samhället. Unga uppger 

att den psykiska hälsan har påverkats negativt och har ett stort behov av 

fysiska mötesplatser och sociala aktiviteter. 

 

Med syftet att fler unga engagerar sig i samhället, har en meningsfull fritid, 

att gemenskapen på skolan ökar där en god arbets- och studiemiljö främjas 

har gymnasiets ledning och kultur- och fritidsförvaltningens strategiska 

avdelning tagit fram åtgärder tillsammans. Kultur- och fritidsförvaltningens 

uppdrag om att stärka ungas inflytande och delaktighet, inkludering och 

fysisk aktivitet kan bidra till skolans mål om demokrati, inflytande och 

lärande. Kopplingen till civilsamhället kan också gynna såväl unga som 

föreningslivet i stort då föreningar bjuds in att samverka i aktiviteter för att 

stärka en kultur av egenorganisering på gymnasiet. Genom att själva 

organisera sig utifrån intresse styr unga själva över utbudet. Att möjligheter 

till sociala, kulturella och fysiska aktiviteter finns i anslutning till skoltid 

skapar god tillgänglighet och möjlighet till meningsfull fritid för fler. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-31 
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§ 14 Dnr 2021/00478 

Information om kommunens dopningsförebyggande 
arbete  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Falköpings kommun samverkar med Polisen och gym i Falköping i arbetet 

med att förebygga dopning. Bland annat anges detta i Polisens och 

Falköpings kommuns gemensamma medborgarlöfte för 2022 som ett 

fokusområde. På kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets 

sammanträde 7 april ges en lägesbild och information om det förebyggande 

arbetet.  

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-31 
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§ 15 Dnr 2018/00494133 

Uppföljning om medel till projekt om uppsökande 
föräldrastöd från potten för schablonersättning 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens beslutade den 9 januari 2019, § 9, att finansiera projektet 

”Uppsökande föräldrastöd” med en miljon kronor från potten för schablon-

ersättning. Det beslutades också att projektet skulle delrapporteras en gång 

per halvår för att bedöma insatsernas effektivitet. Schablonersättningen är en 

ersättning från staten för vissa kostnader i mottagandet av asylsökande. 

Beslutet om medel till projektet grundade sig i att såväl socialnämnd som 

somaliska föräldraföreningen påtalat att föräldrar har ett behov av stöd i sin 

föräldraroll. Projektet om uppsökande föräldrastöd bedrevs inledningsvis 

genom halvårsvisa avtal mellan kommun och somaliska föräldraföreningen. 

Avtalet innebar att somaliska föräldraföreningen hade en projektledare 

anställd med uppdrag att utbilda föräldrar i föräldraskapsstödsmetoden ABC.  

Den 10 december 2022, § 35, beslutade kommunstyrelsens utskott för social 

hållbarhet att godkänna ett nytt projektdirektiv och låta projektet gå över i 

kommunal regi. Bakgrunden till detta var att projektet inte nått upp till sina 

mål om att knyta kontakter med kommunala verksamheter samt att utbilda 

80 föräldrar per termin i föräldraskapsmetoden ABC. Ytterligare faktorer 

som påverkade förutsättningarna för en fortsättning var att projektledaren 

avsade sig uppdraget samt att kommunen såg ett behov av att nå fler utlands-

födda föräldrar än somalier.  Det nya projektdirektivet innebär att 

kommunen är projektägare för projektet genom en tjänst på 40 procent. 

Projektledarens uppdrag är att utveckla det föräldraskapsstöd som finns i 

Falköpings kommun genom följande insatser. 

- Nå föräldrar från olika kulturer i högre utsträckning  

- Nå föräldrar till barn i olika åldrar i högre utsträckning  

- Samordnas i högre utsträckning mellan de aktörer som erbjuder stöd 

- Öka föräldrars kunskap om de insatser som finns  

- Öka kunskapen hos de verksamheter som bedriver föräldraskapsstöd 

om föräldrars behov av stöd  

Projektledaren, Fia Liljeblad, har nu jobbat i snart ett och ett halvt år. Hon 

har fört dialog med ett stort antal verksamheter i Falköping som bedriver 

föräldraskapsstöd för att fånga upp både vad som görs och vad som finns 
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behov av att göra. I samverkan med somaliska föräldraföreningen, islamska 

föreningen och Connect har projektet utbildat åtta föräldrastödjare i metoden 

Föräldraskapsstöd i Sverige – FÖS, där en svensktalande tillsammans med 

en arabisk/somalisktalande håller i kurser för föräldrar om att vara ny 

förälder i Sverige. Tre somalisktalande grupper och en arabisktalande grupp 

har genomförts och det finns en stor efterfrågan hos somalisktalande 

föräldrar att fortsätta prata om föräldraskap och socialtjänst. Nya grupper är 

på gång att starta. ABC är ett föräldraskapsstöd som i dagsläget erbjuds via 

familjecentralen för barn mellan 3–6 år, och projektledaren undersöker nu 

möjligheter till att starta ABC-metoden för barn mellan 6–12 år och utbilda 

gruppledare till detta. Hon kikar även på möjligheten att vara med i ett 

forskningsprojekt för ABC- tonår som är under utveckling av Karolinska 

Institutet. Ett initiativ som är under uppstart är pappagrupper för 

tonårsföräldrar. Ett arbete pågår också för att samla information om 

föräldraskapsstödsinsatser på en webbsida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande information om uppföljning om medel till projekt för 

uppsökande föräldraskapsstöd från potten för schablonersättning 
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§ 16 Dnr 2022/001710 

Information om utvecklingsarbete kring psykisk hälsa 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Nathalie Urbäck och Emelie Westerling, projektledare instruktörer i MHFA i 

Falköping berättar om ett projekt kring psykisk hälsa. Arbetet handlar att 

sprida kunskap i samtliga förvaltningar utifrån MHFA som står för första 

hjälpen till psykisk hälsa och är en utbildning för att känna igen och ingripa 

när någon mår dåligt. Det handlar också om andra suicidpreventiva insatser 

såsom att uppmärksamma suicidpreventiva dagen samt att ha ett pilotprojekt 

med metoden YAM – youth awarness of mental health på några skolor i 

kommunen. Metoden går ut på att förebygga psykisk och hälsa och 

självmord genom klassrumsdialoger. 
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§ 17 Dnr 2022/00160 

Information om kommunens demokratistärkande arbete  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

I Falköpings kommun är valdeltagandet gällande kommunval totalt sett 

oförändrat mellan 2014 och 2018. På en fördjupad bild kan det dock 

urskiljas en växande klyfta i det politiska deltagandet bland invånarna. I ett 

fåtal valdistrikt ökar valdeltagandet medan det i 12 valdistrikt har minskat 

mellan 2014 och 2018. Lägst valdeltagande är det i Ranten/Grönelund (76 

%) som också är det valdistrikt med flest unga väljare. Unga vuxna som är 

18-29 år är också den åldersgruppen med lägst valdeltagande. Högst 

valdeltagande ser vi i distriktet Broddetorp där det är närmare 95 %.  

 

Att göra demokratin tillgänglig för fler är särskilt aktuellt för invånare med 

utländsk bakgrund. Valmyndighetens statistik visar här stora skillnader. 

Exempelvis är valdeltagandet för inrikesfödda kvinnor 89 % och bland 

utrikesfödda kvinnor deltar 66 %. Därtill deltar 87 % av röstberättigade män 

med svenskt medborgarskap och 51 % av män med utländskt 

medborgarskap.  

 

Kultur- och fritidsnämnden har givit sin förvaltning i uppdrag att arbeta med 

demokratistärkande insatser i samband med valåret. Det pågår lokala 

demokratiprojekt och kunskapshöjande aktiviteter och evenemang löpande 

riktade till olika grupper.  

 

Kommunledningsförvaltningen gör en översikt av samtliga förvaltningars 

insatser som har koppling till valåret. Därtill är det viktigt att följa 

utvecklingen av valdeltagandet då deltagandet i sig är en indikation på 

förtroendet för organisationen samt känslan av inflytande och delaktighet i 

samhället.  

Underlag 

Statistik hämtat från Valmyndigheten 

  

 

 

 IB
, K

M
S 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

42
71

74
12

0




 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10 (10) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-07 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 18 Dnr 2022/00056 

Information från samrådet för lokalt folkhälsoarbete 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Falköpings folkhälsoarbete styrs av ett avtal mellan Östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Falköpings kommun. I avtalet förbinder sig 

kommunen att ha ett gemensamt forum för kommunen och HSN med 

förtroendevalda från respektive organ. Samrådet för lokalt folkhälsoarbete, 

som forumet heter i Falköping sammanträder som regel 4 gånger per år. 

Under Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes sammanträde den 4 april år 2022 

behandlas följande ärenden; 

 Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt folkhälsoarbete 

 Redovisning av delegationsbeslut  

 Återrapport av Psykiatriveckan  

 Återrapport av Ungdomsprojektet  

 Återrapportering av Landsbygdsbidraget  

 Folkhälsopriset  

 Rapport från Ungdomsmottagningen  

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-24 
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§ 12 Dnr 2021/00455 


Information om projektet "Platssamverkan Ranten" 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Under hösten 2020 framkom Rantenområdet ett behov av en djupare analys 


kring trygghet och säkerhet i området. Parterna var överens om att det var 


nödvändigt att skapa en samlad och gemensam bild över läget. 


Trygghetsanalysen presenterades för Kommunstyrelsen i mars 2021, varpå 


Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att i samverkan med 


Jernhusen, Polismyndigheten och berörda fastighetsägare, ta fram en 


handlingsplan med förslag på ansvar och aktiviteter för att stärka och 


utveckla Ranten och stationsområdet ur trygghets-, säkerhets- och 


attraktivitetshänseende. 


 


I handlingsplanen, som presenterades för kommunstyrelsen utskott för social 


hållbarhet i september 2021 ges förslag på att initiera ett projekt kallat 


Platssamverkan Ranten enligt en modell om lokal platssamverkan.   


 


Lokal Platssamverkan innebär att kommuner, fastighetsägare, butiksägare, 


föreningar, boende och andra aktörer går samman i en fristående, icke-


vinstdrivande, organisation. Tillsammans tar man ett gemensamt ansvar för 


att genomföra insatser som var och en inte kan åstadkomma själv i ett lokalt 


avgränsat område, till exempel ett torg, ett bostadskvarter, en handelsplats 


etc. Syftet är att skapa en säker, trygg och attraktiv miljö genom att ta ansvar 


för renhållning, säkerhet, planteringar, evenemang, design, belysning,   


 


Området ska genom Lokal Platssamverkan utvecklas till en plats där 


människor vill bo och vistas och där företag vill etablera sig och 


förhoppningen är att fastighetsvärdena och omsättningen för handel och 


restauranger ska öka. Det finns således både en tydlig samhällsnytta och en 


stor affärsnytta med arbetssättet.  


 


Ett treårigt projekt om Platssamverkan Ranten startades i och med beslut i 


kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet i oktober 2021. På utskottets 


möte 7 april 2022 ges en lägesuppdatering i projektet. 


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-31 
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§ 13 Dnr 2022/00174 


Information om gymnasieungdomars mående under 
coronapandemin  


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Studier på nationell nivå har visat att avsaknaden av sociala aktiviteter både i 


och utanför skolan har bidragit till sämre mående hos unga. Organisationen 


BRIS hade fler stödkontakter än någonsin under 2020. Samtal om ångest 


ökade med 61 % och samtal om nedstämdhet 55 %. Fysisk aktivitet har 


minskat då stillasittande i hemmet har ökat och idrottsaktiviteter pausats.    


 


Under 2021 genomfördes en lokal undersökning bland Ållebergsgymnasiets 


elever kring pandemins effekter på ungas livssituation. Resultatet visade att 


ungdomar haft minskade sociala kontakter, mindre att göra på fritiden samt 


minskad motivation och sämre möjligheter att delta i samhället. Unga uppger 


att den psykiska hälsan har påverkats negativt och har ett stort behov av 


fysiska mötesplatser och sociala aktiviteter. 


 


Med syftet att fler unga engagerar sig i samhället, har en meningsfull fritid, 


att gemenskapen på skolan ökar där en god arbets- och studiemiljö främjas 


har gymnasiets ledning och kultur- och fritidsförvaltningens strategiska 


avdelning tagit fram åtgärder tillsammans. Kultur- och fritidsförvaltningens 


uppdrag om att stärka ungas inflytande och delaktighet, inkludering och 


fysisk aktivitet kan bidra till skolans mål om demokrati, inflytande och 


lärande. Kopplingen till civilsamhället kan också gynna såväl unga som 


föreningslivet i stort då föreningar bjuds in att samverka i aktiviteter för att 


stärka en kultur av egenorganisering på gymnasiet. Genom att själva 


organisera sig utifrån intresse styr unga själva över utbudet. Att möjligheter 


till sociala, kulturella och fysiska aktiviteter finns i anslutning till skoltid 


skapar god tillgänglighet och möjlighet till meningsfull fritid för fler. 


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-31 
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§ 14 Dnr 2021/00478 


Information om kommunens dopningsförebyggande 
arbete  


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Falköpings kommun samverkar med Polisen och gym i Falköping i arbetet 


med att förebygga dopning. Bland annat anges detta i Polisens och 


Falköpings kommuns gemensamma medborgarlöfte för 2022 som ett 


fokusområde. På kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets 


sammanträde 7 april ges en lägesbild och information om det förebyggande 


arbetet.  


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-31 
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§ 15 Dnr 2018/00494133 


Uppföljning om medel till projekt om uppsökande 
föräldrastöd från potten för schablonersättning 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Kommunstyrelsens beslutade den 9 januari 2019, § 9, att finansiera projektet 


”Uppsökande föräldrastöd” med en miljon kronor från potten för schablon-


ersättning. Det beslutades också att projektet skulle delrapporteras en gång 


per halvår för att bedöma insatsernas effektivitet. Schablonersättningen är en 


ersättning från staten för vissa kostnader i mottagandet av asylsökande. 


Beslutet om medel till projektet grundade sig i att såväl socialnämnd som 


somaliska föräldraföreningen påtalat att föräldrar har ett behov av stöd i sin 


föräldraroll. Projektet om uppsökande föräldrastöd bedrevs inledningsvis 


genom halvårsvisa avtal mellan kommun och somaliska föräldraföreningen. 


Avtalet innebar att somaliska föräldraföreningen hade en projektledare 


anställd med uppdrag att utbilda föräldrar i föräldraskapsstödsmetoden ABC.  


Den 10 december 2022, § 35, beslutade kommunstyrelsens utskott för social 


hållbarhet att godkänna ett nytt projektdirektiv och låta projektet gå över i 


kommunal regi. Bakgrunden till detta var att projektet inte nått upp till sina 


mål om att knyta kontakter med kommunala verksamheter samt att utbilda 


80 föräldrar per termin i föräldraskapsmetoden ABC. Ytterligare faktorer 


som påverkade förutsättningarna för en fortsättning var att projektledaren 


avsade sig uppdraget samt att kommunen såg ett behov av att nå fler utlands-


födda föräldrar än somalier.  Det nya projektdirektivet innebär att 


kommunen är projektägare för projektet genom en tjänst på 40 procent. 


Projektledarens uppdrag är att utveckla det föräldraskapsstöd som finns i 


Falköpings kommun genom följande insatser. 


- Nå föräldrar från olika kulturer i högre utsträckning  


- Nå föräldrar till barn i olika åldrar i högre utsträckning  


- Samordnas i högre utsträckning mellan de aktörer som erbjuder stöd 


- Öka föräldrars kunskap om de insatser som finns  


- Öka kunskapen hos de verksamheter som bedriver föräldraskapsstöd 


om föräldrars behov av stöd  


Projektledaren, Fia Liljeblad, har nu jobbat i snart ett och ett halvt år. Hon 


har fört dialog med ett stort antal verksamheter i Falköping som bedriver 


föräldraskapsstöd för att fånga upp både vad som görs och vad som finns 
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behov av att göra. I samverkan med somaliska föräldraföreningen, islamska 


föreningen och Connect har projektet utbildat åtta föräldrastödjare i metoden 


Föräldraskapsstöd i Sverige – FÖS, där en svensktalande tillsammans med 


en arabisk/somalisktalande håller i kurser för föräldrar om att vara ny 


förälder i Sverige. Tre somalisktalande grupper och en arabisktalande grupp 


har genomförts och det finns en stor efterfrågan hos somalisktalande 


föräldrar att fortsätta prata om föräldraskap och socialtjänst. Nya grupper är 


på gång att starta. ABC är ett föräldraskapsstöd som i dagsläget erbjuds via 


familjecentralen för barn mellan 3–6 år, och projektledaren undersöker nu 


möjligheter till att starta ABC-metoden för barn mellan 6–12 år och utbilda 


gruppledare till detta. Hon kikar även på möjligheten att vara med i ett 


forskningsprojekt för ABC- tonår som är under utveckling av Karolinska 


Institutet. Ett initiativ som är under uppstart är pappagrupper för 


tonårsföräldrar. Ett arbete pågår också för att samla information om 


föräldraskapsstödsinsatser på en webbsida. 


Underlag 


Tjänsteutlåtande information om uppföljning om medel till projekt för 


uppsökande föräldraskapsstöd från potten för schablonersättning 
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§ 16 Dnr 2022/001710 


Information om utvecklingsarbete kring psykisk hälsa 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Nathalie Urbäck och Emelie Westerling, projektledare instruktörer i MHFA i 


Falköping berättar om ett projekt kring psykisk hälsa. Arbetet handlar att 


sprida kunskap i samtliga förvaltningar utifrån MHFA som står för första 


hjälpen till psykisk hälsa och är en utbildning för att känna igen och ingripa 


när någon mår dåligt. Det handlar också om andra suicidpreventiva insatser 


såsom att uppmärksamma suicidpreventiva dagen samt att ha ett pilotprojekt 


med metoden YAM – youth awarness of mental health på några skolor i 


kommunen. Metoden går ut på att förebygga psykisk och hälsa och 


självmord genom klassrumsdialoger. 
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§ 17 Dnr 2022/00160 


Information om kommunens demokratistärkande arbete  


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


I Falköpings kommun är valdeltagandet gällande kommunval totalt sett 


oförändrat mellan 2014 och 2018. På en fördjupad bild kan det dock 


urskiljas en växande klyfta i det politiska deltagandet bland invånarna. I ett 


fåtal valdistrikt ökar valdeltagandet medan det i 12 valdistrikt har minskat 


mellan 2014 och 2018. Lägst valdeltagande är det i Ranten/Grönelund (76 


%) som också är det valdistrikt med flest unga väljare. Unga vuxna som är 


18-29 år är också den åldersgruppen med lägst valdeltagande. Högst 


valdeltagande ser vi i distriktet Broddetorp där det är närmare 95 %.  


 


Att göra demokratin tillgänglig för fler är särskilt aktuellt för invånare med 


utländsk bakgrund. Valmyndighetens statistik visar här stora skillnader. 


Exempelvis är valdeltagandet för inrikesfödda kvinnor 89 % och bland 


utrikesfödda kvinnor deltar 66 %. Därtill deltar 87 % av röstberättigade män 


med svenskt medborgarskap och 51 % av män med utländskt 


medborgarskap.  


 


Kultur- och fritidsnämnden har givit sin förvaltning i uppdrag att arbeta med 


demokratistärkande insatser i samband med valåret. Det pågår lokala 


demokratiprojekt och kunskapshöjande aktiviteter och evenemang löpande 


riktade till olika grupper.  


 


Kommunledningsförvaltningen gör en översikt av samtliga förvaltningars 


insatser som har koppling till valåret. Därtill är det viktigt att följa 


utvecklingen av valdeltagandet då deltagandet i sig är en indikation på 


förtroendet för organisationen samt känslan av inflytande och delaktighet i 


samhället.  


Underlag 


Statistik hämtat från Valmyndigheten 
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§ 18 Dnr 2022/00056 


Information från samrådet för lokalt folkhälsoarbete 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Bakgrund 


Falköpings folkhälsoarbete styrs av ett avtal mellan Östra hälso- och 


sjukvårdsnämnden och Falköpings kommun. I avtalet förbinder sig 


kommunen att ha ett gemensamt forum för kommunen och HSN med 


förtroendevalda från respektive organ. Samrådet för lokalt folkhälsoarbete, 


som forumet heter i Falköping sammanträder som regel 4 gånger per år. 


Under Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes sammanträde den 4 april år 2022 


behandlas följande ärenden; 


 Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt folkhälsoarbete 


 Redovisning av delegationsbeslut  


 Återrapport av Psykiatriveckan  


 Återrapport av Ungdomsprojektet  


 Återrapportering av Landsbygdsbidraget  


 Folkhälsopriset  


 Rapport från Ungdomsmottagningen  


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-24 
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