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§ 2 Dnr 2020/00233  

Forskningsprojekt gällande utskottets arbete med 
social hållbarhet 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet genomför träff nummer tre 

av sin medverkan i forskningsprojekt gällande utskottets roll för att styra mot 

social hållbarhet. Kommunen har erbjudits och tackat ja till att delta i ett 

utvecklingsarbete som syftar till att deltagarna i utskottet gemensamt ska få 

mer kunskap om samverkan och evidens i komplexa frågor och genom den 

kunskapen utveckla sättet att styra det sociala hållbarhetsarbetet. 

Utvecklingsarbetet innebär dels att en doktorand forskar om utskottets roll 

och dels fyra informations- och dialogträffar i samband med ordinarie 

utskottsmöten.  

Förra träffen var Thomas Andersson med och pratade om att organisera och 

ta beslut i komplexitet. Han pratade om social hållbarhet som ett ”komplext 

problem” ett problem som är svårfångat och rörligt och där flera faktorer kan 

påverka utfallet. Han pratade om att det på områden med otydliga 

beslutsmandat finns risk för passivitet – men det finns också stora 

möjligheter till aktivt ansvarstagande. Han pratade om vikten av att 

möjliggöra koordinering som innebär att varje deltagare i forumet ges 

möjlighet att utifrån sin roll ta aktivt ansvar för de gemensamma frågorna. 

Han pratade om vikten av att ha en levande dialog om ”vadet” och ”huret” 

och att många perspektiv behöver synliggöras. Han menade att det är viktigt 

att ha en medvetenhet om att det inte finns någon perfekt 

organisationsstruktur och att den här sortens processer tar tid.  

I dialog där utskottet medverkade lyftes bland annat följande: 

- Vår roll handlar om att definiera mellanrummen – de frågor där ingen 

känner huvudansvar men som är viktiga för helheten. Trygghet är en 

sådan fråga.  

- Vi finns för att bygga broar, skapa en helhet och hålla i arbetet. 

- Utskottet är fortfarande är i en utvecklingsfas och försöker hitta de 

former som gör att vi får genomslagskraft. 

- Vi behöver förstå mer om vad vi gör och varför det blir bra eller inte 

bra. 

- Vi behöver jobba mer med att folkhälsa och social hållbarhet så att 

det genomsyrar alla förvaltningar.   
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- Vi känner frustration över vad resultatet men behöver kunna vila i att 

det tar tid.  

- Vi har olika ansvar och perspektiv in i utskottet utifrån ålder, kön, 

intressefrågor, ideologi och nämnder. 

 

 Nu är det dags för träff nummer tre; 

1) Uppstart och bakgrund till projektet 

2) Samverkan – Att organisera för social hållbarhet - utmaningar med 

att agera och ta beslut i komplexitet Thomas Andersson, professor på 

högskolan i Skövde  

3) Hur vet vi att de insatser vi gör ger resultat - evidensbasering i 

arbete med social hållbarhet - Morten Sager, universitetslektor på 

Göteborgs universitet. 

4) Sammanfattning och uppsamling 

Inger Hannu, enhetschef för Folkhälsa och Social hållbarhet, Skaraborg samt 

Johanna Jonsson Folkhälsostrateg gör en kort introduktion och lämnar sedan 

över till Morten Sager som föreläser och har dialog om evidensbasering och 

resultat. Det finns många sätt att definiera kunskap och ett vanligt sätt är att 

göra det genom evidensbasering. Han går igenom begreppen validitet, 

kausalitet och objektivitet som används för att förstå vad det är för kunskap 

som behövs i olika frågor. Det är vanligt att kvantitativa studier och så 

kallade randomiserade kontrollerade studier blir det rådande 

kunskapsidealet. Och den sortens studier är väldigt bra i avgränsade frågor. 

Men i komplexa frågor när det är många faktorer som kan påverka ett utfall 

är de inte alltid lika användbara. Vi behöver olika sorters forskning i olika 

situationer. Det finns också många andra sätt att samla in kunskap än 

randomiserade, kontrollerade studier. Vi behöver också den mänskliga 

bedömningen, det vill säga att ha dialoger människor emellan om vad det är 

för kunskap vi känner till och hur den kan tillämpas på en specifik situation. 

I komplexa frågor kan dialogen göra att vi samlar oss kring ett mål och får 

olika agendor, perspektiv och kunskaper att dra åt samma håll.  

Underlag 

Tjänsteutlåtande om forskningsprojekt gällande utskottets arbete med social 

hållbarhet del 3, 2021-02-19  
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§ 3 Dnr 2018/00265 136 

Slutredovisning från barn- och utbildningsnämnden om 
medel till språkutvecklande arbetssätt från potten för 
schablonersättning 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet godkänner 

slutredovisningen och lägger informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Vid Skolinspektionens regelbundna tillsyn hösten 2017 framkom att 

förskolan har brister i likvärdighet avseende barns rätt att utveckla sitt språk. 

Falköpings kommun ska medverka till att barn och elever med annat 

modersmål än svenska ska fä möjlighet att utveckla sin förmåga att 

kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.  

Kommunstyrelsen beslutade 14 november 2018, § 163 att bevilja barn- och 

utbildningsnämndens ansökan om 3,95 miljoner kronor till språkutvecklande 

arbetssätt från potten för schablonersättning samt att till kommunstyrelsen 

redovisa hur dessa medel använts.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 3 november 2020, § 116 att 

godkänna redovisningen och översända den till kommunstyrelsen. 

Förvaltningens bedömning  

Projektet språkutvecklande arbetssätt har pågått i cirka två år och 

sammantaget framkommer att en genomgripande utveckling skett inom 

nämndens ansvarsområde och att fortsatt utvecklingsarbete pågår. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-24 

Barn- och utbildningsnämnden § 116/2020, Redovisning av projekt 

språkutvecklande arbetssätt  
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§ 4 Dnr 2019/00267 620 

Slutredovisning från barn- och utbildningsnämnden om 
medel från potten för schablonersättning till 
förlängning av värdegrundsprojektet på Vartoftaskolan 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet godkänner 

slutredovisningen och lägger informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Vartoftaskolan ansökte hösten 2017 hos kommunstyrelsen, via barn- och 

utbildningsnämnden, om medel ur den centrala potten av schablonersättning 

från Migrationsverket och fick ansökan beviljad. Ansökan gällde bidrag till 

värdegrundsarbetet på skolan. Verksamheten bedrevs under läsåret 

2018/2019 och man ansökte därefter från kommunstyrelsens utskott för 

social hållbarhet om ytterligare medel för att kunna fortsätta med arbetet 

även under läsåret 2019/2020. Även denna ansökan beviljades. 

Projektet har nu avslutats och rektor och projektledare har sammanställt en 

slutrapport där man beskriver arbetet som bedrivits på skolan samt vilka 

effekter det har fått på skolans värdegrundsarbete.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer i likhet med barn- och utbildningsnämnden, att 

arbetet som Vartoftaskolan har varit positivt för både elever och personal på 

skolan. Man har även sett framgångsfaktorer som man kan använda i det 

fortsatta arbetet med att säkra trygghet och arbetsro på skolan.    

Underlag 

Tjänsteutlåtande för informationsärende, 2020-11-17 

Slutrapport – Värdegrundsarbete på Vartofta skola  
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§ 5 Dnr 2019/00268 611 

Slutredovisning från barn- och utbildningsnämnden om 
medel från potten för schablonersättning till 
förlängning av projektet med pedagogisk förstärkning 
på Kyrkerörskolan 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet godkänner 

slutredovisningen och lägger informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Kyrkerörsskolan ansökte under hösten 2017 om ersättning för förstärkt 

pedagoggrupp från kommunens övergripande pott för schablonersättning 

från Migrationsverket. Enligt kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018 

beviljades ansökan. Då behovet av förstärkt pedagoggrupp kvarstod även 

läsåret därpå, skickades en ny ansökan om medel till en förlängning av 

projektet in till kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet. Även denna 

ansökan beviljades och arbetet med den förstärkta pedagoggruppen fortsatte 

därmed även under läsåret 2019/2020.  

Det har nu blivit dags att redovisa projektet. Rektor på Kyrkerörsskolan har 

gjort en redovisning och utvärdering. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer i likhet med barn- och utbildningsnämnden, att de 

projektmedel som beviljades inför läsåret 2018/2019 och 2019/2020 har 

gjort nytta. De har möjliggjort för Kyrkerörsskolan att förstärka 

bemanningen med resurspedagoger, vilket har gjort att man kunnat stödja de 

elever som har behövt, på individnivå. Elevernas måluppfyllelse har ökat och 

progressionen hos många av eleverna är god. Det arbetssätt man genom 

projektet har använt sig av kommer skolan att fortsätta med, dock utan de 

extra tillsatta tjänsterna.       

Underlag 

Tjänsteutlåtande för informationsärende, 2020-11-17 

Redovisning av förstärkt pedagoggrupp på Kyrkerörsskolan.  
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§ 6 Dnr 2018/00184 910 

Slutredovisning om finansiering med medel ur den 
sociala investeringsreserven till projektet 
"Medskapande Falköping" 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet godkänner 

slutredovisningen av projektet Medskapande Falköping och lägger 

informationen till handlingarna.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 23 maj 2018, § 72, att finansiera projektet 

Medskapande Falköping med medel från den sociala investeringsreserven.  

För barn-och utbildningsnämnden genomfördes flera dialoger. Den 13 

december 2018 skedde den första dialogen om Platåskolan med 20 deltagare, 

varav 10 personer förtroendevalda och tjänstepersoner. Den andra dialogen 

om Platåskolan skedde den 29 januari 2019 med 14 deltagare, varav 7 var 

tjänstepersoner och förtroendevalda. En medling om Kyrkerörskolan skedde 

den 23 oktober 2019 med 27 deltagare, varav 7 tjänstepersoner och 

förtroendevalda.  

För Samhällsskydd mellersta Skaraborg genomfördes genom Medskapande 

Falköping medborgardialog om trygghet inför revideringen av 

handlingsprogrammet för skydd mot olyckor den 11 december 2019 med 52 

deltagare varav 12 politiker och tjänstepersoner. 

Inom området segregation skedde under år 2019 23 intervjuer med invånare i 

Falköpings kommun. Dialogmöte om segregation skedde genom Barn-och 

utbildningsnämnden den 5 februari 2020. Dialogen handlade om segregation 

inom för- och grundskola och hade 105 deltagare, varav 18 var 

tjänstepersoner och förtroendevalda. 

Under 2020 genomfördes en kommunövergripande utbildning i 

medborgardialog i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen. 37 

personer från kommunens alla förvaltningar anmälde sig och 26 personer 

slutförde utbildningen från kommunledningsförvaltningen, kultur- och 

fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, kompetens- och 

arbetslivsförvaltningen samt Samhällsskydd mellersta Skaraborg. Dessa 

processer beskrivs mer detaljerat i slutredovisningen.  

Medlen från Sociala investeringsreserven har främst används till lön för 

kommunutvecklaren samt för kostnader kring dialogmöten så som lokaler 

samt kostnader kring utbildning. I projektets början används medel för 
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externt konsultstöd, men i takt med att kommunen blivit mer självgående har 

denna kostnad försvunnit. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens utskott för social 

hållbarhet att godkänna slutredovisningen av projektet Medskapande 

Falköping.  

Beslutsunderlag 

Slutredovisning Medskapande Falköping 2018-2020 

Rapport dialogmöte 5 feb 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-24  

  

 

Paragrafen skickas till  
Per Larsson, kommunutvecklare            
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§ 7 Dnr 2021/00086  

Policy för medborgardialog 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till 
beslut 

1 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

revidera policy för medborgardialog. Uppdraget ska återrapporteras till 

kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet under år 2021.        

Bakgrund 

Nuvarande policy för medborgardialog antogs av kommunfullmäktige den 

26 juni 2017, § 79. Policyn syftade till att klargöra Falköpings kommuns syn 

på medborgardialog och hur den kan användas. Policyn fastslog följande 

som grundprinciper.  

 Medborgardialog ska genomföras tidigt i beredningsprocessen 

 Syftet med medborgardialogen ska kommuniceras och det ska tydligt 

framgå vilken påverkansmöjlighet den ger 

 En medborgardialog ska vara tillgänglig för alla 

 Åtgärder ska vidtas för att säkra deltagare i grupper som annars är 

svåra att nå 

 Barns och ungdomars möjligheter att delta ska ges särskild 

uppmärksamhet 

 Innan en medborgardialog genomförs ska en plan fastställas om hur 

återkoppling till falköpingsborna ska ske samt hur resultatet av 

dialogen ska tas till vara  

 Den digitala tekniken ska i så stor utsträckning som möjligt användas 

som komplement till exempelvis fysiska möten 

 Rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner ska vara 

tydlig 

 Dialogprocessen, metoder och kompetens för att genom medborgar-

dialog nå olika grupper ska utvärderas och utvecklas fortlöpande 

Sedan policyn antogs har mycket hänt. Projektet Medskapande Falköping är 

slutfört och tjänstepersoner från flera förvaltningar har idag den kompetens 

som krävs för att processleda och genomföra medskapande dialogmöten. En 

utförlig metodbok är också framtagen som detaljerat beskriver olika metoder 

för hur en dialogprocess kan genomföras. Den kommunala organisationen 

har också förändrats och de grundläggande principer som policyn fastställer 

behöver utvärderas för hur väl de fungerat i praktiken.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-24 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            


 IB

, K
M

S 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
25

48
89

58
7



 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12 (21) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-04 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 8 Dnr 2019/00549 780 

Information om pågående organisering av trygghet och 
våldsförebyggande arbete  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018, § 102, att från och med 

mandatperioden 2019–2022 inrätta ett utskott för sociala hållbarhetsfrågor 

under kommunstyrelsen. Utskottet fick ta över folkhälsorådets, brottsföre-

byggande rådets och mångfaldsutskottets ansvarsområden, vilka avvecklades 

från och med mandatperiodskiftet.  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har ansvar att leda, samordna 

och driva på ett aktivt och systematiskt socialt hållbarhetsarbete utifrån fem 

framtagna fokusområden där trygghet är ett; 

 Barn, unga, familj och hälsa 

 Trygghet 

 Demokrati, inflytande och social sammanhållning 

 Utbildning och sysselsättning 

 Fysisk miljö och bostadsmiljö 

 

I och med att det Brottsförebyggande rådets avvecklades har den strategiska 

styrningen på förvaltningsnivå inom trygghetsområdet haltat. Därför har 

kommunledningsgruppen gett ett utredningsuppdrag till kommunens 

hållbarhetsenhet. Uppdraget handlar om att definiera det främjande och 

förebyggande trygghetsskapande arbetet och ta fram förslag på fokus för det 

kommunövergripande, strategiska arbetet. I uppdraget ligger även att föreslå 

organisering kring det trygghetsskapande arbetet. Då det samtidigt finns ett 

behov av en långsiktig styrning och ledning i arbetet lyftes frågan för dialog 

i det Sociala hållbarhetsutskottet 16 april 2020. I dialogen lyftes utskottets 

roll för att samordna och leda trygghetsfrågan internt och externt, att fördela 

resurser och följa upp arbetet.  

Viktiga områden inom trygghet som lyftes var mötesplatser för barn- och 

unga, bevara de insatser som fungerar såsom Connect, Ällagatan, kuratorer 

och familjecentral. Fokus på främjande och förebyggande insatser, 

missbruksfrågor, demokratiutveckling, våld i nära relationer och 

föräldraskapsstöd.  

I oktober 2020 föreslog Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

Kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en 
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handlingsplan för trygghet. Utifrån utskottets dialog och beslut samt 

intervjuer och dialog med förvaltningar har nu kommunledningsgruppen 

utsetts som styrgrupp för trygghetsarbetet.  

Styrgruppen kommer utifrån inspiration av Malmö att jobba i ett och samma 

preventionsarbete med de problem som står i vägen för goda uppväxtvillkor. 

Fokus kommer att ligga på ett antal insatser/uppdrag som påverkar flera 

problemutfall såsom våld, psykisk hälsa, missbruk/riskbruk eller 

underprestation i skolan. Insatserna/uppdragen bör inte bara påverka 

problemutfallen utan de skyddsfaktorer som kan skydda från problemen och 

de riskfaktorer som riskerar att göra problemen värre.  

En inventering av vilka insatser/processer vi jobbar med idag inom 

trygghetsområdet har gjorts. Orsaksanalyser, EST - effektiv samordning för 

trygghet, SSPF (en samverkansmodell för att fånga upp ungdomar i riskzon), 

machofabriken – (en våldspreventiv metod) och områdesutveckling är bara 

några av de insatser som görs inom trygghetsarbetet.  Resursinventeringen 

kommer att utgöra en grund för utveckling av arbetet framåt. Styrgruppen ser 

- som ett första uppdrag inom trygghetsområdet - över de arbetsgrupper som 

finns kopplat till trygghetsfrågan. Detta för att skapa en helhet i 

organiseringen.  

Styrgruppen har också tagit vidare beslutet om en handlingsplan på 

trygghetsområdet och beslutat sig för att själva göra en avsiktsförklaring 

innan uppdraget ges går vidare till en arbetsgrupp. 

Ytterligare ett uppdrag inom trygghetsområdet är att jobba med 

föräldraskapsstöd och där har styrgruppen gett i uppdrag till en arbetsgrupp 

att ta fram ett samordnat och utvecklat föräldraskapsstöd som når fler 

kulturer och fler åldersgrupper.  

Underlag 

Tjänsteutlåtande information om nuläge inom trygghetsområde  
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§ 9 Dnr 2020/00460  

Information om pågående arbete kring 
områdesutveckling 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018, § 102, att från och med 

mandatperioden 2019–2022 inrätta ett utskott för sociala hållbarhetsfrågor 

under kommunstyrelsen. Utskottet fick ta över folkhälsorådets, brottsföre-

byggande rådets och mångfaldsutskottets ansvarsområden, vilka avvecklades 

från och med mandatperiodskiftet.  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har ansvar att leda, samordna 

och driva på ett aktivt och systematiskt socialt hållbarhetsarbete utifrån fem 

framtagna fokusområden där fysisk miljö och bostadsmiljö är ett; 

 Barn, unga, familj och hälsa 

 Trygghet 

 Demokrati, inflytande och social sammanhållning 

 Utbildning och sysselsättning 

 Fysisk miljö och bostadsmiljö 

 

Utifrån detta fokusområde bjöds Gårdstensbostäder in till 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet i december år 2020. 

Gårdstensbolagets VD Michael Pirosanto berättade hur de genom sitt arbete 

med inflytande och trygghet kunnat vända utvecklingen i ett utsatt område. 

Sedan bolaget bildades år 1997 har brotten i området halverats. Tomma 

lägenheter har vänts till bostadskö och flera aktörer bygger nytt i området. 

Utvecklingen har inte bara varit en framgång utifrån ett socialt 

hållbarhetsperspektiv utan även utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

Hyresgästerna sitter med i bolagsstyrelsen och bolaget engagerar sig i såväl 

näringslivsutveckling som trygghetsgrupper, hälsofrämjande mötesplatser, 

vuxenutbildningar samt sociala upphandlingar.  

På dagens utskottsmöte presenterar Maria Wallengren Kultur- och 

fritidschef, samt Alicia Svensson samordnare för områdesutveckling om ett 

projekt som initierats kring områdesutveckling i Falköpings kommun. Sarha 

Eng medverkar också. Förvaltningarna har via styrgrupp för mobilisering 

socialt hållbart Dotorp (en grupp med verksamhetschefer från samtliga 

förvaltningar) deltagit i utformning av uppdraget. Inspirationen kommer från 

Malmö som bedriver allaktivitetshus som grunden för områdesbaserat 
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arbete. Verksamhetsidén med ett allaktivitetshus är att använda invånarnas 

egna perspektiv som utgångspunkt. En central dimension i områdesbaserade 

insatser gäller mobilisering av människor i området och av de 

civilsamhälleliga gemenskaper och föreningar som finns där. Det innebär att 

insatser syftar till att stärka det lokala engagemanget och människors eget 

deltagande.   

Kommunen arbetar redan idag med att stärka inflytande och engagemang 

och flera olika projekt och satsningar som kan relateras till områdesbaserat 

arbete görs i kommunen. Exempelvis startades i somras ett samarbete med 

Hyresbostäder Falköping med lovaktiviteter i deras bostadsområden genom 

Tagga lov. Avdelning Fritid kommer under våren 2021 påbörja ett samarbete 

med föreningslivet med särskild inriktning mot Dotorpsområdet och är 

stödjande part i initiativet Mötesplats Floby. Connect bedriver redan idag ett 

områdesbaserat arbete och utvecklas hela tiden.  

 

Syftet med projektet är identifiera förutsättningarna för ett arbetssätt med 

allaktivitetshus som nav och kunna jobba mer långsiktigt med 

områdesbaserat arbete, där insatser och samverkan kommer att se olika ut, 

beroende på område/samhälle och de invånare som bor där. Målsättningen är 

att nya metoder och arbetssätt arbetas fram under 2021 för att sedan kunna 

implementeras i ordinarie verksamheter. Förutsättningar för områdesbaserat 

arbete med allaktivitetshus som nav identifieras i sex områden i kommunen: 

Falköping, Vartofta, Stenstorp, Gudhem, Floby och Kinnarp.   

 

Allaktivitetshusen kan etableras i olika lokaler beroende på vilka 

förutsättningar som finns i de respektive områdena. Genom att exempelvis 

nyttja skolans lokaler som ett aktivitetshus när undervisningen avslutas för 

dagen utnyttjas lokalerna till flera ändamål. Arbetet i områdena är tänkt att 

bygga på samarbete mellan olika förvaltningar och bli en fortsättning på 

samverkansarbeten som redan skapats med externa parter som exempelvis 

föreningsliv, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, studieförbund, polis och 

religiösa samfund. Det områdesbaserade arbetet blir mer strukturerat, 

långsiktigt och samlat i och med gemensamma mötesplatser. 

 

Parallellt med detta projekt har det genomförts en ägardialog med 

hyresbostäder där socialhållbarhet var ett tema. Edvin Ekholm, chef för 

hållbar kommunikation rapporterar från träffen där Hyresbostäder berättade 

om sina insatser för att stärka den sociala hållbarheten, Det handlade om allt 

från att rusta upp gårdsmiljöer med grillplatser och lekytor, till att inkludera 

hyresgästerna i förändringsprocesser såsom renoveringsarbeten. Precis som 

Sarha och Alicia redan nämnt att det redan finns ett antal samarbeten mellan 

kommun som bland annat handlar om ”Tagga Lov” – lovaktiviteter för barn, 

samarbete med socialkontoret för att jobba mer preventivt kring 

betalningssvårigheter, samarbete med polis, kommun och företag i EST – 

effektiv samordning för trygghet. Det finns också ett nystartat samarbete 
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med kommunens arbetsmarknadsenhet med kvartersvärdar i syfte att för att 

öka närvaron i några bostadsområden samt skapa en ”träningslägenhet” för 

nya hyresgäster 

 

En ambition framåt är att knyta ihop arbetet så att kommunstyrelsens utskott 

för social hållbarhet har en styrande roll på politisk nivå, att de inlemmas i 

trygghetsarbetet där kommunledningsgruppen med förvaltningscheferna nu 

är styrgrupp och att det fortsatt förankras på verksamhetsnivå samt hos 

aktörer i civilsamhället. 

  

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-24  
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§ 10 Dnr 2021/00088  

Rapport från effektiv samordning för trygghet (EST) 
arbetet för år 2020 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Effektiv samordning för trygghet (EST) är ett systematiskt arbetssätt som 

bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och 

förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår 

eller är på väg att kunna inträffa.  

Arbetssättet bygger på att man varannan vecka genomför telefonmöte där 

aktörerna delar sina lägesbilder utifrån indikatorer (kartläggning). Dessa 

sammanställs därefter till en samlad lägesbild. 

Säkerhetsamordnare Bengt Nilsson och kommunpolis Anna-Lena Mann 

redovisar en sammanställning av arbetet inom EST 2020. 
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§ 11 Dnr 2021/00051  

Medborgarlöfte i Falköping 2021 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till 
beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet föreslår kommunstyrelsen 

att anta medborgarlöfte i Falköping 2021.  

Bakgrund 

Medborgarlöftet är en del av den samverkansöverenskommelse mellan 

Polisen och kommunen som antas av kommunstyrelsen. Medborgarlöftet 

handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och 

minska brottsligheten. Medborgarlöftet är framtaget genom 

medborgardialog, medarbetardialog inom Polisen, statistik och lokala 

kartläggningar. 

Under 2021 kommer lokalpolisområde östra Skaraborg och Falköpings 

kommun särskilt fokusera på:  

 Trygghetsskapande arbete i områden som framkommer från våra 

gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning 

för Trygghet).  

 Arbetet att gemensamt fånga upp unga med riskbeteenden gällande 

alkohol, narkotika, dopning och tobaksanvändande. 

 Kontinuerligt kommunicera kommunens och polisens 

trygghetsfrämjande arbete. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-16 

Förslag till Medborgarlöfte i Falköping 2021       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 12 Dnr 2021/00050  

Framtagande av handlingsplan för att stärka och 
utveckla Ranten och stationsområdet ur trygghets-, 
säkerhets- och attraktivitetshänseende 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till 
beslut 

1 Kommunstyrelsen ger kommundirektören 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.  

2 Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget ska redovisas för 

kommunstyrelsen den 16 juni 2021.       

Bakgrund 

Näringslivsavdelningen har en samverkan med handlare och fastighetsägare 

kring Ranten och Järnvägstorget. Det har vid samverkansträffar framkommit 

att trygghetsfrågan och säkerheten är bekymmersam. Näringslivsavdelningen 

har därifrån etablerat kontakt med Jernhusen och polismyndigheten i frågan. 

Under hösten 2020 framkom ett tydligt 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.  

Jernhusen tog initiativet till att samla parterna kring en trygghetsanalys över 

området. Jernhusen tog in Stiftelsen Tryggare Sverige för att ta fram ett 

underlag för att dels kartlägga brottsligheten och (o)tryggheten i området, 

dels identifiera befintliga eller potentiella samverkansaktörer inför det 

fortsatta arbetet och ge ansvarig aktör en tydlig bild av brister och problem 

på stationen och området där kring.  

Trygghetsanalysen har finansierats av Jernhusen, Falköpings kommun, 

Visionsgruppen, Fodret Förvaltning och Falköpings Hyresbostäder. 

Utredningen gjordes under november 2020. Stiftelsen Tryggare Sverige har 

lämnat en rapport över uppdraget.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen har genom näringslivsavdelningen varit en 

del av processen och tagit del av underlaget och ser ett värde i att Falköpings 

kommun nu går vidare i samverkan med berörda parter och tar fram en 

handlingsplan med uttalat ansvar och aktiviteter för att stärka och utveckla 

Ranten och stationsområdet ur trygghets-, säkerhets- och 

attraktivitetshänseende.        
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-09 

Trygghetsanalys – Trygg Station, Falköping      

Kommunledningsförvaltningens förslag 

 

2 Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget ska redovisas för 

kommunstyrelsen XXX. 

Yrkanden 

Karola Svensson yrkar på ”att uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen 

den 16 juni 2021.” 

Beslutsordning 

Ordförande ställer proposition på Karola Svenssons (C) yrkande och finner 

att utskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 13 Dnr 2021/00087  

Rapport från Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 2021 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Under mötet med Samrådet för lokalt folkhälsoarbete den 18 februari 2021 

behandlades följande ärenden. Mötesanteckningarna från mötet bifogas i sin 

helhet. 

 Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes verksamhetsberättelse för år 

2020 

 Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbete presidiums 

delegationsbeslut för år 2020 

 Återrapport om stimulansmedel till Familjecentralen för ABC-

utbildning 

 Återrapport om stimulansmedel till Ungdomsprojektet för år 2019 

och 2020 

 Uppföljning av Kulturidé för år 2020 

 Uppföljning av bidrag till föreningar för att främja mötesplatser och 

fysisk aktivitet för år 2020 

 Uppföljning av ungdomsmottagningen i Skaraborg/Falköping år 

2020 

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-24 

Mötesanteckningar från Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes möte 2021-02-

18   
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§ 2 Dnr 2020/00233  


Forskningsprojekt gällande utskottets arbete med 
social hållbarhet 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna.      


Bakgrund 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet genomför träff nummer tre 


av sin medverkan i forskningsprojekt gällande utskottets roll för att styra mot 


social hållbarhet. Kommunen har erbjudits och tackat ja till att delta i ett 


utvecklingsarbete som syftar till att deltagarna i utskottet gemensamt ska få 


mer kunskap om samverkan och evidens i komplexa frågor och genom den 


kunskapen utveckla sättet att styra det sociala hållbarhetsarbetet. 


Utvecklingsarbetet innebär dels att en doktorand forskar om utskottets roll 


och dels fyra informations- och dialogträffar i samband med ordinarie 


utskottsmöten.  


Förra träffen var Thomas Andersson med och pratade om att organisera och 


ta beslut i komplexitet. Han pratade om social hållbarhet som ett ”komplext 


problem” ett problem som är svårfångat och rörligt och där flera faktorer kan 


påverka utfallet. Han pratade om att det på områden med otydliga 


beslutsmandat finns risk för passivitet – men det finns också stora 


möjligheter till aktivt ansvarstagande. Han pratade om vikten av att 


möjliggöra koordinering som innebär att varje deltagare i forumet ges 


möjlighet att utifrån sin roll ta aktivt ansvar för de gemensamma frågorna. 


Han pratade om vikten av att ha en levande dialog om ”vadet” och ”huret” 


och att många perspektiv behöver synliggöras. Han menade att det är viktigt 


att ha en medvetenhet om att det inte finns någon perfekt 


organisationsstruktur och att den här sortens processer tar tid.  


I dialog där utskottet medverkade lyftes bland annat följande: 


- Vår roll handlar om att definiera mellanrummen – de frågor där ingen 


känner huvudansvar men som är viktiga för helheten. Trygghet är en 


sådan fråga.  


- Vi finns för att bygga broar, skapa en helhet och hålla i arbetet. 


- Utskottet är fortfarande är i en utvecklingsfas och försöker hitta de 


former som gör att vi får genomslagskraft. 


- Vi behöver förstå mer om vad vi gör och varför det blir bra eller inte 


bra. 


- Vi behöver jobba mer med att folkhälsa och social hållbarhet så att 


det genomsyrar alla förvaltningar.   
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- Vi känner frustration över vad resultatet men behöver kunna vila i att 


det tar tid.  


- Vi har olika ansvar och perspektiv in i utskottet utifrån ålder, kön, 


intressefrågor, ideologi och nämnder. 


 


 Nu är det dags för träff nummer tre; 


1) Uppstart och bakgrund till projektet 


2) Samverkan – Att organisera för social hållbarhet - utmaningar med 


att agera och ta beslut i komplexitet Thomas Andersson, professor på 


högskolan i Skövde  


3) Hur vet vi att de insatser vi gör ger resultat - evidensbasering i 


arbete med social hållbarhet - Morten Sager, universitetslektor på 


Göteborgs universitet. 


4) Sammanfattning och uppsamling 


Inger Hannu, enhetschef för Folkhälsa och Social hållbarhet, Skaraborg samt 


Johanna Jonsson Folkhälsostrateg gör en kort introduktion och lämnar sedan 


över till Morten Sager som föreläser och har dialog om evidensbasering och 


resultat. Det finns många sätt att definiera kunskap och ett vanligt sätt är att 


göra det genom evidensbasering. Han går igenom begreppen validitet, 


kausalitet och objektivitet som används för att förstå vad det är för kunskap 


som behövs i olika frågor. Det är vanligt att kvantitativa studier och så 


kallade randomiserade kontrollerade studier blir det rådande 


kunskapsidealet. Och den sortens studier är väldigt bra i avgränsade frågor. 


Men i komplexa frågor när det är många faktorer som kan påverka ett utfall 


är de inte alltid lika användbara. Vi behöver olika sorters forskning i olika 


situationer. Det finns också många andra sätt att samla in kunskap än 


randomiserade, kontrollerade studier. Vi behöver också den mänskliga 


bedömningen, det vill säga att ha dialoger människor emellan om vad det är 


för kunskap vi känner till och hur den kan tillämpas på en specifik situation. 


I komplexa frågor kan dialogen göra att vi samlar oss kring ett mål och får 


olika agendor, perspektiv och kunskaper att dra åt samma håll.  


Underlag 


Tjänsteutlåtande om forskningsprojekt gällande utskottets arbete med social 


hållbarhet del 3, 2021-02-19  
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§ 3 Dnr 2018/00265 136 


Slutredovisning från barn- och utbildningsnämnden om 
medel till språkutvecklande arbetssätt från potten för 
schablonersättning 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet godkänner 


slutredovisningen och lägger informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Vid Skolinspektionens regelbundna tillsyn hösten 2017 framkom att 


förskolan har brister i likvärdighet avseende barns rätt att utveckla sitt språk. 


Falköpings kommun ska medverka till att barn och elever med annat 


modersmål än svenska ska fä möjlighet att utveckla sin förmåga att 


kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.  


Kommunstyrelsen beslutade 14 november 2018, § 163 att bevilja barn- och 


utbildningsnämndens ansökan om 3,95 miljoner kronor till språkutvecklande 


arbetssätt från potten för schablonersättning samt att till kommunstyrelsen 


redovisa hur dessa medel använts.  


Barn- och utbildningsnämnden beslutade 3 november 2020, § 116 att 


godkänna redovisningen och översända den till kommunstyrelsen. 


Förvaltningens bedömning  


Projektet språkutvecklande arbetssätt har pågått i cirka två år och 


sammantaget framkommer att en genomgripande utveckling skett inom 


nämndens ansvarsområde och att fortsatt utvecklingsarbete pågår. 


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-24 


Barn- och utbildningsnämnden § 116/2020, Redovisning av projekt 


språkutvecklande arbetssätt  
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§ 4 Dnr 2019/00267 620 


Slutredovisning från barn- och utbildningsnämnden om 
medel från potten för schablonersättning till 
förlängning av värdegrundsprojektet på Vartoftaskolan 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet godkänner 


slutredovisningen och lägger informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Vartoftaskolan ansökte hösten 2017 hos kommunstyrelsen, via barn- och 


utbildningsnämnden, om medel ur den centrala potten av schablonersättning 


från Migrationsverket och fick ansökan beviljad. Ansökan gällde bidrag till 


värdegrundsarbetet på skolan. Verksamheten bedrevs under läsåret 


2018/2019 och man ansökte därefter från kommunstyrelsens utskott för 


social hållbarhet om ytterligare medel för att kunna fortsätta med arbetet 


även under läsåret 2019/2020. Även denna ansökan beviljades. 


Projektet har nu avslutats och rektor och projektledare har sammanställt en 


slutrapport där man beskriver arbetet som bedrivits på skolan samt vilka 


effekter det har fått på skolans värdegrundsarbete.  


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningen bedömer i likhet med barn- och utbildningsnämnden, att 


arbetet som Vartoftaskolan har varit positivt för både elever och personal på 


skolan. Man har även sett framgångsfaktorer som man kan använda i det 


fortsatta arbetet med att säkra trygghet och arbetsro på skolan.    


Underlag 


Tjänsteutlåtande för informationsärende, 2020-11-17 


Slutrapport – Värdegrundsarbete på Vartofta skola  
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§ 5 Dnr 2019/00268 611 


Slutredovisning från barn- och utbildningsnämnden om 
medel från potten för schablonersättning till 
förlängning av projektet med pedagogisk förstärkning 
på Kyrkerörskolan 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet godkänner 


slutredovisningen och lägger informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Kyrkerörsskolan ansökte under hösten 2017 om ersättning för förstärkt 


pedagoggrupp från kommunens övergripande pott för schablonersättning 


från Migrationsverket. Enligt kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018 


beviljades ansökan. Då behovet av förstärkt pedagoggrupp kvarstod även 


läsåret därpå, skickades en ny ansökan om medel till en förlängning av 


projektet in till kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet. Även denna 


ansökan beviljades och arbetet med den förstärkta pedagoggruppen fortsatte 


därmed även under läsåret 2019/2020.  


Det har nu blivit dags att redovisa projektet. Rektor på Kyrkerörsskolan har 


gjort en redovisning och utvärdering. 


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningen bedömer i likhet med barn- och utbildningsnämnden, att de 


projektmedel som beviljades inför läsåret 2018/2019 och 2019/2020 har 


gjort nytta. De har möjliggjort för Kyrkerörsskolan att förstärka 


bemanningen med resurspedagoger, vilket har gjort att man kunnat stödja de 


elever som har behövt, på individnivå. Elevernas måluppfyllelse har ökat och 


progressionen hos många av eleverna är god. Det arbetssätt man genom 


projektet har använt sig av kommer skolan att fortsätta med, dock utan de 


extra tillsatta tjänsterna.       


Underlag 


Tjänsteutlåtande för informationsärende, 2020-11-17 


Redovisning av förstärkt pedagoggrupp på Kyrkerörsskolan.  
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§ 6 Dnr 2018/00184 910 


Slutredovisning om finansiering med medel ur den 
sociala investeringsreserven till projektet 
"Medskapande Falköping" 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet godkänner 


slutredovisningen av projektet Medskapande Falköping och lägger 


informationen till handlingarna.       


Bakgrund 


Kommunstyrelsen beslutade den 23 maj 2018, § 72, att finansiera projektet 


Medskapande Falköping med medel från den sociala investeringsreserven.  


För barn-och utbildningsnämnden genomfördes flera dialoger. Den 13 


december 2018 skedde den första dialogen om Platåskolan med 20 deltagare, 


varav 10 personer förtroendevalda och tjänstepersoner. Den andra dialogen 


om Platåskolan skedde den 29 januari 2019 med 14 deltagare, varav 7 var 


tjänstepersoner och förtroendevalda. En medling om Kyrkerörskolan skedde 


den 23 oktober 2019 med 27 deltagare, varav 7 tjänstepersoner och 


förtroendevalda.  


För Samhällsskydd mellersta Skaraborg genomfördes genom Medskapande 


Falköping medborgardialog om trygghet inför revideringen av 


handlingsprogrammet för skydd mot olyckor den 11 december 2019 med 52 


deltagare varav 12 politiker och tjänstepersoner. 


Inom området segregation skedde under år 2019 23 intervjuer med invånare i 


Falköpings kommun. Dialogmöte om segregation skedde genom Barn-och 


utbildningsnämnden den 5 februari 2020. Dialogen handlade om segregation 


inom för- och grundskola och hade 105 deltagare, varav 18 var 


tjänstepersoner och förtroendevalda. 


Under 2020 genomfördes en kommunövergripande utbildning i 


medborgardialog i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen. 37 


personer från kommunens alla förvaltningar anmälde sig och 26 personer 


slutförde utbildningen från kommunledningsförvaltningen, kultur- och 


fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, kompetens- och 


arbetslivsförvaltningen samt Samhällsskydd mellersta Skaraborg. Dessa 


processer beskrivs mer detaljerat i slutredovisningen.  


Medlen från Sociala investeringsreserven har främst används till lön för 


kommunutvecklaren samt för kostnader kring dialogmöten så som lokaler 


samt kostnader kring utbildning. I projektets början används medel för 
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externt konsultstöd, men i takt med att kommunen blivit mer självgående har 


denna kostnad försvunnit. 


Förvaltningens bedömning 


Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens utskott för social 


hållbarhet att godkänna slutredovisningen av projektet Medskapande 


Falköping.  


Beslutsunderlag 


Slutredovisning Medskapande Falköping 2018-2020 


Rapport dialogmöte 5 feb 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-24  


  


 


Paragrafen skickas till  
Per Larsson, kommunutvecklare            
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§ 7 Dnr 2021/00086  


Policy för medborgardialog 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till 
beslut 


1 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 


revidera policy för medborgardialog. Uppdraget ska återrapporteras till 


kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet under år 2021.        


Bakgrund 


Nuvarande policy för medborgardialog antogs av kommunfullmäktige den 


26 juni 2017, § 79. Policyn syftade till att klargöra Falköpings kommuns syn 


på medborgardialog och hur den kan användas. Policyn fastslog följande 


som grundprinciper.  


 Medborgardialog ska genomföras tidigt i beredningsprocessen 


 Syftet med medborgardialogen ska kommuniceras och det ska tydligt 


framgå vilken påverkansmöjlighet den ger 


 En medborgardialog ska vara tillgänglig för alla 


 Åtgärder ska vidtas för att säkra deltagare i grupper som annars är 


svåra att nå 


 Barns och ungdomars möjligheter att delta ska ges särskild 


uppmärksamhet 


 Innan en medborgardialog genomförs ska en plan fastställas om hur 


återkoppling till falköpingsborna ska ske samt hur resultatet av 


dialogen ska tas till vara  


 Den digitala tekniken ska i så stor utsträckning som möjligt användas 


som komplement till exempelvis fysiska möten 


 Rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner ska vara 


tydlig 


 Dialogprocessen, metoder och kompetens för att genom medborgar-


dialog nå olika grupper ska utvärderas och utvecklas fortlöpande 


Sedan policyn antogs har mycket hänt. Projektet Medskapande Falköping är 


slutfört och tjänstepersoner från flera förvaltningar har idag den kompetens 


som krävs för att processleda och genomföra medskapande dialogmöten. En 


utförlig metodbok är också framtagen som detaljerat beskriver olika metoder 


för hur en dialogprocess kan genomföras. Den kommunala organisationen 


har också förändrats och de grundläggande principer som policyn fastställer 


behöver utvärderas för hur väl de fungerat i praktiken.  
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Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-24 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 8 Dnr 2019/00549 780 


Information om pågående organisering av trygghet och 
våldsförebyggande arbete  


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018, § 102, att från och med 


mandatperioden 2019–2022 inrätta ett utskott för sociala hållbarhetsfrågor 


under kommunstyrelsen. Utskottet fick ta över folkhälsorådets, brottsföre-


byggande rådets och mångfaldsutskottets ansvarsområden, vilka avvecklades 


från och med mandatperiodskiftet.  


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har ansvar att leda, samordna 


och driva på ett aktivt och systematiskt socialt hållbarhetsarbete utifrån fem 


framtagna fokusområden där trygghet är ett; 


 Barn, unga, familj och hälsa 


 Trygghet 


 Demokrati, inflytande och social sammanhållning 


 Utbildning och sysselsättning 


 Fysisk miljö och bostadsmiljö 


 


I och med att det Brottsförebyggande rådets avvecklades har den strategiska 


styrningen på förvaltningsnivå inom trygghetsområdet haltat. Därför har 


kommunledningsgruppen gett ett utredningsuppdrag till kommunens 


hållbarhetsenhet. Uppdraget handlar om att definiera det främjande och 


förebyggande trygghetsskapande arbetet och ta fram förslag på fokus för det 


kommunövergripande, strategiska arbetet. I uppdraget ligger även att föreslå 


organisering kring det trygghetsskapande arbetet. Då det samtidigt finns ett 


behov av en långsiktig styrning och ledning i arbetet lyftes frågan för dialog 


i det Sociala hållbarhetsutskottet 16 april 2020. I dialogen lyftes utskottets 


roll för att samordna och leda trygghetsfrågan internt och externt, att fördela 


resurser och följa upp arbetet.  


Viktiga områden inom trygghet som lyftes var mötesplatser för barn- och 


unga, bevara de insatser som fungerar såsom Connect, Ällagatan, kuratorer 


och familjecentral. Fokus på främjande och förebyggande insatser, 


missbruksfrågor, demokratiutveckling, våld i nära relationer och 


föräldraskapsstöd.  


I oktober 2020 föreslog Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 


Kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en 
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handlingsplan för trygghet. Utifrån utskottets dialog och beslut samt 


intervjuer och dialog med förvaltningar har nu kommunledningsgruppen 


utsetts som styrgrupp för trygghetsarbetet.  


Styrgruppen kommer utifrån inspiration av Malmö att jobba i ett och samma 


preventionsarbete med de problem som står i vägen för goda uppväxtvillkor. 


Fokus kommer att ligga på ett antal insatser/uppdrag som påverkar flera 


problemutfall såsom våld, psykisk hälsa, missbruk/riskbruk eller 


underprestation i skolan. Insatserna/uppdragen bör inte bara påverka 


problemutfallen utan de skyddsfaktorer som kan skydda från problemen och 


de riskfaktorer som riskerar att göra problemen värre.  


En inventering av vilka insatser/processer vi jobbar med idag inom 


trygghetsområdet har gjorts. Orsaksanalyser, EST - effektiv samordning för 


trygghet, SSPF (en samverkansmodell för att fånga upp ungdomar i riskzon), 


machofabriken – (en våldspreventiv metod) och områdesutveckling är bara 


några av de insatser som görs inom trygghetsarbetet.  Resursinventeringen 


kommer att utgöra en grund för utveckling av arbetet framåt. Styrgruppen ser 


- som ett första uppdrag inom trygghetsområdet - över de arbetsgrupper som 


finns kopplat till trygghetsfrågan. Detta för att skapa en helhet i 


organiseringen.  


Styrgruppen har också tagit vidare beslutet om en handlingsplan på 


trygghetsområdet och beslutat sig för att själva göra en avsiktsförklaring 


innan uppdraget ges går vidare till en arbetsgrupp. 


Ytterligare ett uppdrag inom trygghetsområdet är att jobba med 


föräldraskapsstöd och där har styrgruppen gett i uppdrag till en arbetsgrupp 


att ta fram ett samordnat och utvecklat föräldraskapsstöd som når fler 


kulturer och fler åldersgrupper.  


Underlag 


Tjänsteutlåtande information om nuläge inom trygghetsområde  
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§ 9 Dnr 2020/00460  


Information om pågående arbete kring 
områdesutveckling 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018, § 102, att från och med 


mandatperioden 2019–2022 inrätta ett utskott för sociala hållbarhetsfrågor 


under kommunstyrelsen. Utskottet fick ta över folkhälsorådets, brottsföre-


byggande rådets och mångfaldsutskottets ansvarsområden, vilka avvecklades 


från och med mandatperiodskiftet.  


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har ansvar att leda, samordna 


och driva på ett aktivt och systematiskt socialt hållbarhetsarbete utifrån fem 


framtagna fokusområden där fysisk miljö och bostadsmiljö är ett; 


 Barn, unga, familj och hälsa 


 Trygghet 


 Demokrati, inflytande och social sammanhållning 


 Utbildning och sysselsättning 


 Fysisk miljö och bostadsmiljö 


 


Utifrån detta fokusområde bjöds Gårdstensbostäder in till 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet i december år 2020. 


Gårdstensbolagets VD Michael Pirosanto berättade hur de genom sitt arbete 


med inflytande och trygghet kunnat vända utvecklingen i ett utsatt område. 


Sedan bolaget bildades år 1997 har brotten i området halverats. Tomma 


lägenheter har vänts till bostadskö och flera aktörer bygger nytt i området. 


Utvecklingen har inte bara varit en framgång utifrån ett socialt 


hållbarhetsperspektiv utan även utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 


Hyresgästerna sitter med i bolagsstyrelsen och bolaget engagerar sig i såväl 


näringslivsutveckling som trygghetsgrupper, hälsofrämjande mötesplatser, 


vuxenutbildningar samt sociala upphandlingar.  


På dagens utskottsmöte presenterar Maria Wallengren Kultur- och 


fritidschef, samt Alicia Svensson samordnare för områdesutveckling om ett 


projekt som initierats kring områdesutveckling i Falköpings kommun. Sarha 


Eng medverkar också. Förvaltningarna har via styrgrupp för mobilisering 


socialt hållbart Dotorp (en grupp med verksamhetschefer från samtliga 


förvaltningar) deltagit i utformning av uppdraget. Inspirationen kommer från 


Malmö som bedriver allaktivitetshus som grunden för områdesbaserat 
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arbete. Verksamhetsidén med ett allaktivitetshus är att använda invånarnas 


egna perspektiv som utgångspunkt. En central dimension i områdesbaserade 


insatser gäller mobilisering av människor i området och av de 


civilsamhälleliga gemenskaper och föreningar som finns där. Det innebär att 


insatser syftar till att stärka det lokala engagemanget och människors eget 


deltagande.   


Kommunen arbetar redan idag med att stärka inflytande och engagemang 


och flera olika projekt och satsningar som kan relateras till områdesbaserat 


arbete görs i kommunen. Exempelvis startades i somras ett samarbete med 


Hyresbostäder Falköping med lovaktiviteter i deras bostadsområden genom 


Tagga lov. Avdelning Fritid kommer under våren 2021 påbörja ett samarbete 


med föreningslivet med särskild inriktning mot Dotorpsområdet och är 


stödjande part i initiativet Mötesplats Floby. Connect bedriver redan idag ett 


områdesbaserat arbete och utvecklas hela tiden.  


 


Syftet med projektet är identifiera förutsättningarna för ett arbetssätt med 


allaktivitetshus som nav och kunna jobba mer långsiktigt med 


områdesbaserat arbete, där insatser och samverkan kommer att se olika ut, 


beroende på område/samhälle och de invånare som bor där. Målsättningen är 


att nya metoder och arbetssätt arbetas fram under 2021 för att sedan kunna 


implementeras i ordinarie verksamheter. Förutsättningar för områdesbaserat 


arbete med allaktivitetshus som nav identifieras i sex områden i kommunen: 


Falköping, Vartofta, Stenstorp, Gudhem, Floby och Kinnarp.   


 


Allaktivitetshusen kan etableras i olika lokaler beroende på vilka 


förutsättningar som finns i de respektive områdena. Genom att exempelvis 


nyttja skolans lokaler som ett aktivitetshus när undervisningen avslutas för 


dagen utnyttjas lokalerna till flera ändamål. Arbetet i områdena är tänkt att 


bygga på samarbete mellan olika förvaltningar och bli en fortsättning på 


samverkansarbeten som redan skapats med externa parter som exempelvis 


föreningsliv, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, studieförbund, polis och 


religiösa samfund. Det områdesbaserade arbetet blir mer strukturerat, 


långsiktigt och samlat i och med gemensamma mötesplatser. 


 


Parallellt med detta projekt har det genomförts en ägardialog med 


hyresbostäder där socialhållbarhet var ett tema. Edvin Ekholm, chef för 


hållbar kommunikation rapporterar från träffen där Hyresbostäder berättade 


om sina insatser för att stärka den sociala hållbarheten, Det handlade om allt 


från att rusta upp gårdsmiljöer med grillplatser och lekytor, till att inkludera 


hyresgästerna i förändringsprocesser såsom renoveringsarbeten. Precis som 


Sarha och Alicia redan nämnt att det redan finns ett antal samarbeten mellan 


kommun som bland annat handlar om ”Tagga Lov” – lovaktiviteter för barn, 


samarbete med socialkontoret för att jobba mer preventivt kring 


betalningssvårigheter, samarbete med polis, kommun och företag i EST – 


effektiv samordning för trygghet. Det finns också ett nystartat samarbete 
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med kommunens arbetsmarknadsenhet med kvartersvärdar i syfte att för att 


öka närvaron i några bostadsområden samt skapa en ”träningslägenhet” för 


nya hyresgäster 


 


En ambition framåt är att knyta ihop arbetet så att kommunstyrelsens utskott 


för social hållbarhet har en styrande roll på politisk nivå, att de inlemmas i 


trygghetsarbetet där kommunledningsgruppen med förvaltningscheferna nu 


är styrgrupp och att det fortsatt förankras på verksamhetsnivå samt hos 


aktörer i civilsamhället. 


  


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-24  
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§ 10 Dnr 2021/00088  


Rapport från effektiv samordning för trygghet (EST) 
arbetet för år 2020 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Effektiv samordning för trygghet (EST) är ett systematiskt arbetssätt som 


bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och 


förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår 


eller är på väg att kunna inträffa.  


Arbetssättet bygger på att man varannan vecka genomför telefonmöte där 


aktörerna delar sina lägesbilder utifrån indikatorer (kartläggning). Dessa 


sammanställs därefter till en samlad lägesbild. 


Säkerhetsamordnare Bengt Nilsson och kommunpolis Anna-Lena Mann 


redovisar en sammanställning av arbetet inom EST 2020. 
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§ 11 Dnr 2021/00051  


Medborgarlöfte i Falköping 2021 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till 
beslut 


1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet föreslår kommunstyrelsen 


att anta medborgarlöfte i Falköping 2021.  


Bakgrund 


Medborgarlöftet är en del av den samverkansöverenskommelse mellan 


Polisen och kommunen som antas av kommunstyrelsen. Medborgarlöftet 


handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och 


minska brottsligheten. Medborgarlöftet är framtaget genom 


medborgardialog, medarbetardialog inom Polisen, statistik och lokala 


kartläggningar. 


Under 2021 kommer lokalpolisområde östra Skaraborg och Falköpings 


kommun särskilt fokusera på:  


 Trygghetsskapande arbete i områden som framkommer från våra 


gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning 


för Trygghet).  


 Arbetet att gemensamt fånga upp unga med riskbeteenden gällande 


alkohol, narkotika, dopning och tobaksanvändande. 


 Kontinuerligt kommunicera kommunens och polisens 


trygghetsfrämjande arbete. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-16 


Förslag till Medborgarlöfte i Falköping 2021       


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 12 Dnr 2021/00050  


Framtagande av handlingsplan för att stärka och 
utveckla Ranten och stationsområdet ur trygghets-, 
säkerhets- och attraktivitetshänseende 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till 
beslut 


1 Kommunstyrelsen ger kommundirektören 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.  


2 Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget ska redovisas för 


kommunstyrelsen den 16 juni 2021.       


Bakgrund 


Näringslivsavdelningen har en samverkan med handlare och fastighetsägare 


kring Ranten och Järnvägstorget. Det har vid samverkansträffar framkommit 


att trygghetsfrågan och säkerheten är bekymmersam. Näringslivsavdelningen 


har därifrån etablerat kontakt med Jernhusen och polismyndigheten i frågan. 


Under hösten 2020 framkom ett tydligt 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.  


Jernhusen tog initiativet till att samla parterna kring en trygghetsanalys över 


området. Jernhusen tog in Stiftelsen Tryggare Sverige för att ta fram ett 


underlag för att dels kartlägga brottsligheten och (o)tryggheten i området, 


dels identifiera befintliga eller potentiella samverkansaktörer inför det 


fortsatta arbetet och ge ansvarig aktör en tydlig bild av brister och problem 


på stationen och området där kring.  


Trygghetsanalysen har finansierats av Jernhusen, Falköpings kommun, 


Visionsgruppen, Fodret Förvaltning och Falköpings Hyresbostäder. 


Utredningen gjordes under november 2020. Stiftelsen Tryggare Sverige har 


lämnat en rapport över uppdraget.  


Förvaltningens bedömning 


Kommunledningsförvaltningen har genom näringslivsavdelningen varit en 


del av processen och tagit del av underlaget och ser ett värde i att Falköpings 


kommun nu går vidare i samverkan med berörda parter och tar fram en 


handlingsplan med uttalat ansvar och aktiviteter för att stärka och utveckla 


Ranten och stationsområdet ur trygghets-, säkerhets- och 


attraktivitetshänseende.        
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Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-09 


Trygghetsanalys – Trygg Station, Falköping      


Kommunledningsförvaltningens förslag 


 


2 Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget ska redovisas för 


kommunstyrelsen XXX. 


Yrkanden 


Karola Svensson yrkar på ”att uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen 


den 16 juni 2021.” 


Beslutsordning 


Ordförande ställer proposition på Karola Svenssons (C) yrkande och finner 


att utskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 13 Dnr 2021/00087  


Rapport från Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 2021 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna.  


Bakgrund 


Under mötet med Samrådet för lokalt folkhälsoarbete den 18 februari 2021 


behandlades följande ärenden. Mötesanteckningarna från mötet bifogas i sin 


helhet. 


 Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes verksamhetsberättelse för år 


2020 


 Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbete presidiums 


delegationsbeslut för år 2020 


 Återrapport om stimulansmedel till Familjecentralen för ABC-


utbildning 


 Återrapport om stimulansmedel till Ungdomsprojektet för år 2019 


och 2020 


 Uppföljning av Kulturidé för år 2020 


 Uppföljning av bidrag till föreningar för att främja mötesplatser och 


fysisk aktivitet för år 2020 


 Uppföljning av ungdomsmottagningen i Skaraborg/Falköping år 


2020 


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-24 


Mötesanteckningar från Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes möte 2021-02-


18   
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