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Information om bakgrunden, utredningen och beslutet
om att inrätta kommunstyrelsens utskott för social
hållbarhet

Informat ion

Ida Kyrkander, chef för hållbar utveckling, informerar om bakgrunden,
utredningen och beslutet om att inrätta kommunstyrelsens utskott för social
hållbarhet.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018, § 102,att från och med
mandatperioden 2019-2022 inrätta ett utskott för frågor om social hållbarhet
under kommunstyrelsen. Utredningen som låg till grund för beslutet visade
att frågor om social hållbarhet behandlades i flera olika utskott, råd och andra
politiska styrgrupper utan någon strukturerad samordning. Kommunstyrelsens
utskott för social hållbarhet har, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut,
tagit över folkhälsorådets, brottsförebyggande rådets och mångfaldsutskottets
ansvarsområden, vilka avvecklades från och med mandatperiodskiftet.

Syftet med att inrätta utskottet är att skapa en mer sammanhållen politisk
hantering och styrning i frågor som rör social hållbarhet. Utgångpunkten i
utskottets arbete är Falköpings kommuns vision "Det goda livet" och målet i
flerårsplanen om ett socialt hållbart Falköping.
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Information om nuläget i Falköpings kommun,
omvärldsbevakning och forskning kopplat till social
hållbarhet

Informat ion

Catharina Ungh, kommunstrateg, och Johanna Jonsson, folkhälsostrateg,
informerar om nuläget i Falköpings kommun, omvärldsbevakning och
forskning kopplat till social hållbarhet.

Justerarnas signaturer , Protokollsutdraget bestyrks
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§ 3 Dnr 2019/00061 106

Falköpings kommuns samverkan med Västra
Götalandsregionen om det lokala folkhälsoarbetet

Kommunstyrelsens utskott  för  soc ial hållbarhets beslut

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar om följande
former för samverkan med Västra Götalandsregionens Östra hälso- och
sjukvårdsnämnd för att uppfylla de åtaganden som fastställts i
samverkansavtalet för lokalt folkhälsoarbete.

• Sammanträden med representanter från Falköpings kommun och
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden hålls två gånger per år för att
fastställa verksamhetsplan och budget samt verksamhetsberättelse
för det gemensamma folkhälsoarbetet i Falköpings kommun.

• Falköpings kommun representeras vid samråden med Östra hälso-
och sjukvårdsnämnden av presidiet för kommunstyrelsens utskott för
social hållbarhet.

• Ordföranden utgörs av ordföranden i Falköpings kommuns utskott
för social hållberhet och vice ordförande utgörs av representant från
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

• Vid sammanträdena ansvarar Falköpings kommun för att föra
mötesanteckningar.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018, § 102, att från och med
mandatperioden 2019-2022 inrätta ett utskott för frågor om social hållbarhet
under kommunstyrelsen. Syftet är att skapa en mer sammanhållen politisk
hantering och styrning i frågor som rör social hållbarhet. Utredningen som
låg till grund för beslutet visade att frågor om social hållbarhet behandlades i
flera olika utskott, råd och andra politiska styrgrupper utan någon
strukturerad samordning.

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har, i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut, tagit över folkhälsorådets, brottsförebyggande
rådets och mångfaldsutskottets ansvarsområden, vilka avvecklades från och
med mandatperiodskiftet. Folkhälsorådet var dock ett råd som omfattade
både Falköpings kommun och Västra Götalandsregionen, genom Östra
hälso- och sjukvårdsnämnden. Folkhälsorådet var det politiska organ som
ansvarade för de av Falköpings kommun och Västra Götalandsregionen
samfinansierade folkhälsoinsatserna i Falköpings kommun. Rådet bestod av
ledamöter från både kommunen och regionen.

Justerarnas signaturer ' Protokollsutdraget bestyrks
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Det gemensamma folkhälsoarbetet regleras i ett samverkansavtal mellan
Falköpings kommun och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, som antogs av
kommunstyrelsen den 8 november 2017, § 158. Samverkansavtalet för lokalt
folkhälsoarbete gäller till och med den 31 december 2021 och innebär bland
annat följande.

• Folkhälsoarbetet ska bedrivas på strategisk nivå och innehålla
systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens
hälsa och utjämna skillnader i hälsa.

• I Falköpings kommun ska det finnas ett gemensamt forum för
Falköpings kommun och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden där
förtroendevalda från båda organisationerna är representerade.
Ordförande i forumet utses av Falköpings kommun och vice
ordförande av Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

• Senaste den 31 oktober varje år ska forumet fastställa en plan för
nästkommande års prioriterade områden och åtgärder samt en budget,
som ska redovisas till de båda organisationerna.

• Senast den sista februari varje år ska forumet följa upp folkhälso-
arbetet med en verksamhetsberättelse, som ska redovisas till de båda
organisationerna.

Förvaltn ingens bedömning

Syftet med den nya organisationen kring frågor om social hållbarhet är att
skapa en mer sammanhållen politisk hantering och styrning i frågor som rör
social hållbarhet. Det lokala folkhälsoarbetet är en viktig del i Falköpings
kommuns arbete med att skapa ett socialt hållbart Falköping, men den
tidigare organisationen har inte främjat en tvärsektoriell samordning av
arbetet. I och med inrättandet av det nya utskottet kommer folkhälsofrågorna
att lyftas fram i ett nytt organ med ett tydligt mandat, vilket kommer göra
folkhälsoarbetet till en mer synlig del i kommunens verksamhet.

Samverkansavtalet för lokalt folkhälsoarbete innebär vissa skyldigheter för
Falköpings kommun som måste kombineras med kommunfullmäktiges
beslut om att inrätta ett utskott för social hållbarhet och att avveckla
folkhälsorådet. Avtalet begränsar utskottets möjlighet att i sin helhet ta över
folkhälsorådets uppgifter. För att Falköpings kommun även efter inrättandet
av utskottet för social hållbarhet ska leva upp till samverkansavtalet med
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden behöver former för det fortsatta
samarbetet tas fram.

I kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet kan enbart ledamöter och
ersättare från kommunstyrelsen ingår. Detta regleras i kommunallagen 6 kap.
42 § och innebär att Östra hälso- och sjukvårdsnämnden inte kan tillsätta
varken vice ordförande eller ledamöter till utskottet. Därför måste de frågor
som enligt samverkansavtalet ska behandlas av det gemensamma forumet för

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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folkhälsofrågor för Falköpings kommun och Östra hälso- och
sjukvårdsnämnden hanteras utanför utskottet i ett forum som inkluderar
ledamöter från båda organisationerna.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens utskott för
social hållbarhet beslutar om följande former för samverkan med Västra
Götalandsregionens Östra hälso- och sjukvårdsnämnd för att uppfylla de
åtaganden som fastställts i samverkansavtalet för lokalt folkhälsoarbete.

• Sammanträden med representanter från Falköpings kommun och
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden hålls två gånger per år för att
fastställa verksamhetsplan och budget samt verksamhetsberättelse
för det gemensamma folkhälsoarbetet i Falköpings kommun.

• Falköpings kommun representeras vid samråden med Östra hälso-
och sjukvårdsnämnden av presidiet för kommunstyrelsens utskott för
social hållbarhet.

• Ordföranden utgörs av ordföranden i Falköpings kommuns utskott
för social hållberhet och vice ordförande utgörs av representant från
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

• Vid sammanträdena ansvarar Falköpings kommun för att föra
mötesanteckningar.

Med det här arbetssättet kombineras kommunfullmäktiges beslut om att
utskottet ska ta över det tidigare folkhälsorådets ansvarsområden med
samverkansavtalets intentioner. Det blir också en kontinuitet i utskottets
arbete med folkhälsofrågor.

Ambitionen med den nya organisationen och det nya sättet att arbeta är att
folkhälsofrågoma ska lyftas fram i Falköpings kommuns verksamhet och på
så sätt skapa än bättre förutsättningar att bedriva arbetet på en strategisk nivå
med systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens
hälsa och utjämna skillnader i hälsa.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 8 februari 2019, har utarbetats folkhälsostrateg
Johanna Jonsson och kommunsekreterare Kajsa Björck.

Paragrafen sk ickas t i l l
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg
Kajsa Björck, kommunsekreterare
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§ 4 Dnr 2019/00074 106

Information om ärenden som ska behandlas av
samrådet med Västra Götalandsregionen om det lokala
folkhälsoarbetet

Informat ion

Folkhälsostrateg Johanna Jonsson informerar om de ärenden som ska
behandlas av samrådet om lokalt folkhälsoarbete med representanter från
Falköpings kommun och Västra Götalandsregionen.

På dagordningen till samrådet om lokalt folkhälsoarbete den 27 februari
2019 finns följande ärenden.

• Folkhälsorådets verksamhetsberättelse för år 2018

• Samrådet om lokalt folkhälsoarbetes riktlinjer för stimulansbidrag

• Ansökan om stimulansbidrag från kultur- och fritidsnämnden till
överenskommelseprocess år 2019

• Bidrag till föreningar för att främja mötesplatser och fysisk aktivitet

• Ansökan om stimulansbidrag från arbetsgruppen för LUPP till
LUPP -rapport

• Ansökan om stimulansbidrag från Falbygdens museum till
föreställning om utanförskap, identitet och tillhörighet

• Redovisning av folkhälsorådets presidiums delegationsbeslut år 2018

• Övriga frågor

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Övriga frågor
Utskottets ordförande Karola Svensson (C) informerar om att utskottets
nästa sammanträde äger rum den 3 april 2019 klockan 10:00-16:00. Då
kommer en workshop kring utskottets uppdrag och arbete att genomföras.

Justerarnas signaturer /1- Protokollsutdraget bestyrks
,
i„--,----


