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§ 8 Dnr 2019/00267 620

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

Kommunstyrelsens utskott  för  soc ial hållbarhets beslut

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beviljar barn- och
utbildningsnämndens ansökan om medel från potten för schablon-
ersättning till förlängning av värdegrundsprojektet på Vartoftaskolan
för läsåret 2019/2020.

2 Medlen fördelas med 125 000 kronor ur potten för schablonersättning för
år 2019 och, under förutsättning att medel finns, med 125 000 kronor ur
potten för schablonersättning för år 2020. Ingen ny ansökan behöver
göras för vårterminen år 2020.

3 Efter insatsens slut ska redovisning ske till kommunstyrelsens utskott för
social hållbarhet hur tilldelade medel använts, vilken effekt som uppnåtts
och hur lärandet tas vidare framåt.

Bakgrund

Falköpings kommun får ersättning från staten för vissa kostnader i
mottagandet av asylsökande. Den schablonersättning som inkommer till
Falköpings kommuns övergripande pott ska fördelas inom kommunen till
generella insatser av engångskaraktär. Respektive nämnd ansöker om dessa
medel hos kommunstyrelsen. Enligt § 9.9 i kommunstyrelsens delegations-
bestämmelser, antagna av kommunstyrelsen den 9 januari 2019, § 4, beslutar
utskottet för social hållbarhet om fördelning av stimulansmedel utifrån
schablonersättning och sociala investeringsreserven.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2018, § 41, att bevilja barn-
och utbildningsnämndens ansökan om bidrag till värdegrundsarbete på
Vartoftaskolan om 250 000 kronor samt att redovisning ska ske till
kommunstyrelsen efter avslutat projekt.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 4 juni 2019, § 48,
att ställa sig bakom Vartoftaskolans ansökan om medel för förlängning av
värdegrundsprojekt samt att skicka ansökan till kommunstyrelsen för beslut.
Vartoftaskolan ansöker om 250 000 kronor för läsåret 2019/2020. Insatsen
ska finansiera en tjänst på 40 procent med socionom- eller socialpsykologisk
bakgrund som håller i arbetet med värdegrundsprojektet.

Bakgrunden till Vartoftaskolans värdegrundsprojekt är att skolan under
höstterminen år 2017 brottades med kränkningar och hot mellan grupper och
individer. Föräldrar kände oro för sina barns säkerhet på skolan. Personalen
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på skolan såg därför ett behov av att arbeta fram ett gemensamt värdegrunds-
mål, knutet till skolans trygghetsgrupp och kamratstödjarna som arbetar på
skolan.

För de medel som beviljades av kommunstyrelsen år 2018 anställdes en
projektledare på 40 procent av heltid för läsåret 2018/2019, med uppgift att
samordna, arbeta med samsyn och vägledning inom personalgruppen samt
samverka med övriga samhällslivet.

Genom ett förstärkt fokus på värdegrundsfrågor så hoppades skolledningen
att det ständigt pågående arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling skulle kunna utvecklas ordentligt. Skolledningen önskade arbeta
mer enhetligt och strukturerat och de ville få till samarbeten med andra
samhällsaktörer och barnens vårdnadshavare, för att på så sätt öka
tryggheten hos skolans elever.

Arbetet har mynnat ut i att ett elevcafé har startats, en föräldraförening
har bildats, personalen har utbildats, ordningsregler och en plan mot
diskriminering har reviderats, trygghetsarbete och fritidsgård på prov.

Genom att arbeta ytterligare ett läsår med värdegrundsfokus och med hjälp
av projektledare, så önskar Vartoftaskolan implementera och fullfölja det
som inletts under året.

Projektet kommer att utvärderas i juni år 2020. Uppföljning av effekter av
projektet sker genom uppföljning av planen mot diskriminering och lika-
behandling och med stöd av årshjulsplaneringen.

Förvaltn ingens bedömning

Vartoftaskolan har på kort tid lyckats få samhället att gå ihop och samordna
insatser för unga i Vartofta. Det är en spännande och intressant process som
ligger väl i linje med Falköpings kommuns mål att stärka samverkan i syfte
att nå högre måluppfyllelse. Därför kan lärandet i projektet säkerligen bidra
till hur Falköpings kommun kan ställa om ytterligare. Kommunlednings-
förvaltningen bedömer att projektet behöver förlängas för att kunna sätta
formerna och implementera så att insatserna systematiseras och övergår i
vanlig verksamhet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsens utskott
för social hållbarhet ska bevilja barn- och utbildningsnämndens ansökan om
medel från potten för schablonersättning till förlängning av värdegrunds-
projektet på Vartoftaskolan om 250 000 kronor för läsåret 2019/2020.

Efter insatsens slut ska redovisning ske hur medlen använts och hur lärandet
i projektet tas vidare framåt.

Finansier ing

Finansieringen om 250 000 kronor för läsåret 2019/2020 sker ur potten för
schablonersättning.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖPINug,
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(19)
Sammanträdesdatum

2019-06-12

Medlen fördelas med 125 000 kronor ur potten för schablonersättning för år
2019 och, under förutsättning att medel finns, med 125 000 kronor ur potten
för schablonersättning för år 2020. Ingen ny ansökan behöver göras för
vårterminen år 2020.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 14 maj 2019, har utarbetats av kommunstrateg
Catharina Ungh.

Paragrafen sk ickas t i l l
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen
Catharina Ungh, kommunstrateg
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§ 9 Dnr 2019/00268 611

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

Kommunstyrelsens utskott  för  soc ial hållbarhets beslut

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beviljar barn- och
utbildningsnämndens ansökan om medel från potten för schablon-
ersättning till förlängning av projektet med pedagogisk förstärkning
på Kyrkerörsskolan för läsåret 2019/2020.

2 Medlen fördelas med 250 000 kronor ur potten för schablonersättning för
år 2019 och, under förutsättning att medel finns, med 250 000 kronor ur
potten för schablonersättning för år 2020. Ingen ny ansökan behöver
göras för vårterminen år 2020.

3 Efter insatsens slut ska redovisning ske till kommunstyrelsens utskott för
social hållbarhet hur tilldelade medel använts, vilken effekt som uppnåtts
och hur lärandet tas vidare framåt.

Bakgrund

Falköpings kommun får ersättning från staten för vissa kostnader i
mottagandet av asylsökande. Den schablonersättning som inkommer till
Falköpings kommuns övergripande pott ska fördelas inom kommunen till
generella insatser av engångskaraktär. Respektive nämnd ansöker om dessa
medel hos kommunstyrelsen. Enligt § 9.9 i kommunstyrelsens delegations-
bestämmelser, antagna av kommunstyrelsen den 9 januari 2019, § 4, beslutar
utskottet för social hållbarhet om fördelning av stimulansmedel utifrån
schablonersättning och sociala investeringsreserven.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2018, § 42, att bevilja barn- och
utbildningsnämndens ansökan om ersättning till förstärkt pedagoggrupp på
Kyrkerörsskolan om 350 000 kronor samt att redovisning ska ske till
kommunstyrelsen efter avslutat projekt.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 4 juni 2019, § 49,
att ställa sig bakom Kyrkerörsskolans ansökan om medel för en fortsättning
av projektet med förstärkt pedagoggrupp samt att skicka ansökan till
kommunstyrelsen för beslut. Kyrkerörsskolan ansöker om 500 000 kronor för
läsåret 2019/2020.

Bakgrunden till ansökan är att Kyrkerörsskolans upptagningsområden har
förändrats vilket medfört en annan elevsammansättning och en omställning
mot en mångfaldsskola. En utmaning som identifierats är elever som har

Justerarnas signaturer , Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖP!112
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(19)
Sammanträdesdatum
2019-06-12

svårt att nå målen på grund av sociala faktorer och svårigheter i det sociala
samspelet. Inför läsåret 2017/2018 blev behovet av extra insatser markant.

Under läsåret 2017/2018 ansökte Kyrkerörsskolan om medel ur den
övergripande potten för schablonersättning för förstärkt pedagoggrupp.
Ansökan beviljades med 350 000 kronor till rekrytering av personal för att
kunna bedriva undervisning i en särskild undervisningsgrupp för de elever
som hade behov av extra stöttning och en annan miljö. Skolan kunde också
anställa en resurspedagog som arbetade övergripande i alla klasser. Detta
arbete har bidragit till att göra situationen bättre för eleverna. Det är också
tydligt att de insatser som kunde göras har bidragit till en högre
måluppfyllelse under läsåret 2018/2019.

Behovet av de extra insatserna kvarstår och inför läsåret 2019/2020 börjar en
elevgrupp som identifierats ha stora behov av extra stöd. Skolan bedömer att
det behövs extra medel för att kunna tillgodose dessa behov.

Förvaltn ingens bedömning

Det är av vikt att Kyrkerörsskolans framgångsrika arbete med årskurs sex
får utrymme att utvecklas och ytterligare formeras. Lärandet hur många
paralleller kan samordnas kan vara viktigt att ta med i Platåskolans
planering. Kommunledningsförvaltningen bedömer att behovet av insatser
kvarstår och att projekttiden varit kort och bör förlängas.

Hela projektet kommer att utvärderas i juni år 2020.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsens utskott
för social hållbarhet ska bevilja barn- och utbildningsnämndens ansökan om
medel från potten för schablonersättning till förlängning av projektet med
pedagogisk förstärkning på Kyrkerörsskolan om 500 000 kronor för läsåret
2019/2020.

Samtidigt behöver det betonas att potten för schablonersättning är för
tillfälliga utvecklingsprojekt och utifrån beskrivningen förefaller det vara en
förändrad elevgrupp som ligger till grund för behovet. Det innebär att
behoven mycket väl kan kvarstå när projektet är slut och därför uppmanas
barn och utbildningsnämnden att se över hur stödet kan övergå i vanlig
verksamhet framgent.

Efter insatsens slut ska redovisning ske hur tilldelade medel använts, vilken
effekt som uppnåtts och hur lärandet tas vidare framåt.

Finansier ing

Finansieringen om 500 000 kronor för läsåret 2019/2020 sker ur potten för
schablonersättning.

Medlen fördelas med 250 000 kronor ur potten för schablonersättning för år
2019 och, under förutsättning att medel finns, med 250 000 kronor ur potten

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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för schablonersättning för år 2020. Ingen ny ansökan behöver göras för
vårterminen år 2020.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 14 maj 2019, har utarbetats av kommunstrateg
Catharina Ungh.

Paragrafen sk ickas t i l l
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen
Catharina Ungh, kommunstrateg

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 10 Dnr 2019/00041 626

Ansökan från kultur- och fritidsnämnden om medel ur
den sociala investeringsreserven till lovverksamheten
"Tagga lov"

Kommunstyrelsens utskott  för  soc ial hållbarhets beslut

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beviljar kultur- och
fritidsnämndens ansökan om 450 000 kronor ur den sociala investerings-
reserven för att bedriva lovverksamhet under åren 2019-2020. Fokus ska
vara på målgruppen barn och unga upp till 18 år och verksamheten bör
lyftas in i budgetprocessen så att en långsiktig lösning säkras upp.

2 Efter insatsens slut ska redovisning ske till kommunstyrelsens utskott för
social hållbarhet hur tilldelade medel använts, vilken effekt som uppnåtts
och hur lärandet tas vidare framåt.

3 Om statliga medel utbetalas för år 2020 till lovverksamhet så utbetalas
inget bidrag från den sociala investeringsreserven för år 2020.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013, § 72, att inrätta en social
investeringsreserv (SIR). Den sociala investeringsreserven är en kommunal
reserv för finansiering av olika sociala projekt. Syftet med den sociala
investeringsreserven är att genom ett hälsofrämjande, förebyggande arbete
eller tidiga insatser bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede. Det kan
leda till effekter som på sikt ger minskade kommunala kostnader. Det
förebyggande arbetet ska minska risken för psykisk ohälsa, utanförskap,
såsom missbruk, kriminalitet och långvarig arbetslöshet.

Medel ur den sociala investeringsreserven ska inte finansiera befintlig
ordinarie verksamhet. Den aktuella insatsen ska harmoniera med Falköpings
kommuns övergripande mål.

Vid projekttidens slut ska projektet redovisas för kommunstyrelsen. Om
projektet inte följer förväntad plan eller avbryts ska även detta rapporteras
till kommunstyrelsen.

Enligt § 9.9 i kommunstyrelsens delegations -bestämmelser, antagna av
kommunstyrelsen den 9 januari 2019, § 4, beslutar utskottet för social
hållbarhet om fördelning av stimulansmedel utifrån schablonersättning och
sociala investeringsreserven.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 26 mars 2019, § 17, att ansöka
om 450 000 kronor ur den sociala investeringsreserven för att bedriva
lovverksamhet under lov, förutom sommarlov, 2019 och 2020.

J usterarnas,signaturer 4 Protokollsutdraget bestyrks
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Bakgrunden till kultur- och fritidsnämndens ansökan är att den lovverksamhet
som vuxit fram i kommunen sedan år 2016 har möjliggjort att fler barn och
unga haft en meningsfull fritid. Då verksamheten är gratis har det medfört att
en bredare målgrupp fångats upp.

Upplägget bygger på barns och ungas idéer och delaktighet och har visat sig
ge stimulans och personlig utveckling. Det går också att utläsa att flickornas
deltagande kontinuerligt ökat och att det idag är en relativt jämn fördelning.

Kultur och fritidsnämnden söker medel för att kunna erbjuda lovverksamhet
på alla lov vilket kompletterar det statliga stödet till sommarlovet.

Projektet har sedan sin start utvecklats och inriktningen i den nya ansökan
är att utveckla uppsökande verksamhet och stärka social hållbarhet i
Dotorpsområdet. Ambitionen är att också nå 15 -20-åringar, det vill säga en
äldre åldersgrupp än tidigare.

I projektet kommer samarbete ske med kultur- och fritidsförvaltningen,
Språkvän, Connect, Rizoma, Svenska kyrkan med flera.

Den förväntade effekten är att långsiktigt nå en ökad social hållbarhet.
Kortsiktigt ska barn och ungas inflytande öka och det ska ske en ökad
inkludering mellan barn och unga från olika områden.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen bedömer att lovverksamheten är
betydelsefull för barn och unga i Falköpings kommun och bidrar till en
meningsfull fritid för fler. Att ansökan riktas mot Dotorpsområdet stämmer
med kommunledningsförvaltningens analys att behovet där är stort och att
det krävs nya metoder för att nå fler.

Två medskick är huruvida kultur- och fritidsnämnden avser att låta
lovverksamheten övergå i ordinarie verksamhet. Projektet har fått medel i
flera år och det är angeläget att omställningen verkställs för att det
långsiktigt ska hålla.

En annan fundering är åldern på deltagande i lovverksamheten. Att öka på
och även nå äldre möter säkerligen behov som identifierats, men samtidigt
kan de som är över 18 år behöva andra insatser som att komma ut i
arbetslivet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens utskott för
social hållbarhet ska bevilja kultur- och fritidsnämndens ansökan om
450 000 kronor ur den sociala investeringsreserven för att bedriva lov-
verksamhet under åren 2019-2020. Fokus ska vara på målgruppen barn och
unga upp till 18 år och verksamheten bör lyftas in i budgetprocessen så att en
långsiktig lösning säkras upp.

Efter insatsens slut ska redovisning ske till utskottet hur tilldelade medel
använts, vilken effekt som uppnåtts och hur lärandet tas vidare framåt.

Justerarnas signaturer, Protokollsutdraget bestyrks
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Finansier ing

Finansieringen om 450 000 kronor för åren 2019-2020 sker ur den sociala
investeringsreserven. Kultur- och fritidsnämnden kommer att få
kostnadstäckning löpande allt eftersom kostnaderna i projektet uppstår.

Finansieringen av ur den sociala investeringsreserven påverkar Falköpings
kommuns resultat på så vis att finansverksamheten belastas med
motsvarande kostnad.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 14 maj 2019, har utarbetats av kommunstrateg
Catharina Ungh. I förvaltningens utlåtande förslås följande.

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beviljar kultur- och
fritidsnämndens ansökan om 450 000 kronor ur den sociala investerings-
reserven för att bedriva lovverksamhet under åren 2019-2020. Fokus ska
vara på målgruppen barn och unga upp till 18 år och verksamheten bör
lyftas in i budgetprocessen så att en långsiktig lösning säkras upp.

2 Efter insatsens slut ska redovisning ske till kommunstyrelsens utskott för
social hållbarhet hur tilldelade medel använts, vilken effekt som uppnåtts
och hur lärandet tas vidare framåt.

Yrkanden

Karola Svensson (C) yrkar på följande tillägg.

"Om statliga medel utbetalas för år 2020 till lovverksamhet så utbetalas inget
bidrag från den sociala investeringsreserven för år 2020."

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag och finner att
utskottet har beslutat enligt förvaltningens förslag.

Ordföranden ställer sedan proposition på Karola Svenssons (C) yrkande och
finner att utskottet har beslutat att bifalla yrkandet.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
Catharina Ungh, kommunstrateg

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 11 Dnr 2019/00260 012

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets
uppdrag och arbetssätt under mandatperioden
2019-2022

Kommunstyrelsens utskott  för  soc ial hållbarhets beslut

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet fastställer föreslagna
arbetssätt och former.

2 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet uppdrar åt kommun-
ledningsförvaltningen att ta fram beredningsformer kring utskottet och
dess frågor och informera utskottet om det.

3 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet uppdrar åt kommun-
ledningsförvaltningen att återkomma med förslag på beredningsformer
för utskottet i relation till nämnderna.

Sammanfattn ing

Med den nya mandatperioden kommer övergripande strukturer formas i det
sociala hållbarhetsutskottet. Kommunstyrelsen är i en organisations-
förändring för att stärka arbetet mot målet om ett socialt hållbart Falköping
och skapa en mer sammanhållen politisk hantering och styrning.

I sin verksamhetsplan för 2019 beskriver kommunstyrelsen tankarna med
och bakom det nya utskottet för social hållbarhet. Där framgår vilka fem
områden kommunstyrelsen ser är särskilt viktiga att fokusera på, att jobba
förvaltnings- och nämndövergripande med, för att åstadkomma social
hållbarhet i Falköpings kommun.

En förutsättning är också att tjänsteorganisationen formerar sig för att till-
sammans med utskottet åstadkomma helhetssyn på social hållbarhet. Det är
också viktigt att se över beredningsformer för utskottet i relation till
nämnderna.

Utskottet bör, utifrån de utpekade fokusområdena även identifiera vilka
frågor utskottet ska prioritera.

Bakgrund

I sin verksamhetsplan för 2019 beskriver kommunstyrelsen tankarna med
och bakom det nya utskottet för social hållbarhet. Där framgår vilka fem
områden kommunstyrelsen ser är särskilt viktiga att fokusera på, att jobba
förvaltnings- och nämndövergripande med, för att åstadkomma social
hållbarhet i Falköpings kommun.
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Ur kommunstyrelsens verksamhetsplan för år 2019

Demokr ati, inflytande och social sammanhållning
Kommunstyrelsen har de senaste åren förstärkt sitt arbete med demokrati-
frågan utifrån såväl nationella uppdrag men också utifrån att förtroendet för
myndigheter generellt minskar. Nuläget kräver ett intensifierat arbete.

Kommunstyrelsen ska därför under året arbeta vidare med att skapa arenor,
arbetssätt och metoder för att involvera falköpingsborna i kommunens
utveckling och arbete. Med syfte att öka tilliten och relationen mellan
kommun och invånare men också invånare sinsemellan. Detta arbete stärker
känslan av delaktighet i samhället och bidrar till inkludering. En viktig del
av arbetet är att göra de röster hörda som annars normalt sett inte hörs, vilket
också är ett viktigt bidrag till arbetet med inkludering och social hållbarhet.

Att lyssna på och ta intryck av medborgarnas åsikter ses som en viktig del i
demokratin och som underlag till beslutsfattandet.

Bar n, unga, familj  och hälsa
Att forma samverkan i syfte att fånga upp barn och unga i riskzonen har
initierats mellan nämnderna. Satsningar för barn och unga ska beaktas
utifrån socioekonomiska faktorer.

En åtgärd som kommer prioriteras under perioden är stöd i föräldrarollen. Då
det finns föreningar och människor som vill göra en insats för något som de
brinner för kommer kommunstyrelsen pröva nya sätt där dessa får vara med
och forma insatserna. Kommunstyrelsen vill ta tillvara på de goda krafterna
och möjliggöra för människor att bidra med insatser. Insatser för att utveckla
unga förebilder är också en viktig del i detta arbete liksom insatser för
utvecklade villkor för det civila samhället.

Utbildning och sysselsättning
Kommunstyrelsens uppdrag är att övergripande följa upp arbetsmarknads-
strategin och dess intentioner. Det sociala hållbarhetsutskottet planerar att
följa fokusområdet.

Kommunstyrelsen och utskottet ska främja utveckling av nya samverkans-
former mellan aktörerna utifrån befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser,
systematiskt utvärdera effekter av insatser och arbeta för förbättringar genom
att skapa nya initiativ.

Kommunstyrelsen ska vara en motor som bidrar till att skapa goda
förutsättningar för fullföljda studier och etablering på arbetsmarknaden.

Fysisk miljö och bostadsmiljö
Genom det sociala hållbarhetsutskottet ska arbetet intensifieras. Idag är
trångboddheten utbredd och det är en bostadssegregation som även påverkar
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förskolan, skolan och fritiden för barn och unga. Falköping är en uppdelad
kommun och det finns upplevelser om att möjligheten till boende är ojämlik.

Bra bostäder och goda boendemiljöer är viktiga förutsättningar för att få
social hållbarhet. Därför ska sociala perspektiv i den fysiska samhälls-
planeringen och boenderelaterade åtgärder som verkar för inkludering
samordnas. Samhällsplaneringen ska utformas så att socialt utanförskap
motverkas och naturliga mötesplatser skapas. Vidare ska utsatta områdens
attraktivitet stärkas.

Kommunen ska kartlägga landsbygdens styrkor och ta fram ett underlag som
möjliggör social hållbar utveckling genom exempelvis mötesplatser och
socialt och kulturellt kapital på landsbygden.

Tr ygghet
Arbetet med trygghet, innefattar brottsförebyggande, drogförebyggande och
våldsförebyggande arbete samt säkerhet. För att öka tryggheten krävs ett
engagemang och en samordning från såväl kommunala, privata som statliga
aktörer. Genom ett strukturerat arbetssätt ska bättre förutsättningar skapas att
tillsammans analysera, åtgärda och utvärdera arbetet.

Arbetssätt  och former

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet ska utifrån ett helhets-
perspektiv jobba strategiskt och långsiktigt med frågor som rör social
hållbarhet. Utskottets uppdrag är att följa de processer som pågår, kritiskt
granska det som görs och det som inte görs, samt utifrån det driva de frågor
som identifieras behov utav.

Att utveckla utskottet för social hållbarhets arbete mot målet "Ett socialt
hållbart Falköping" är ett ständigt pågående arbete, där analys och
bedömning av resultaten och måluppfyllelsen kontinuerligt ska ligga till
grund för beslut om åtgärder för förbättring. En framgångsfaktor i
uppföljningsarbetet är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop
de olika nivåerna.

Uppdelningen i fem fokusområden ger utskottet möjlighet att fokusera på
rätt saker.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen bedömer att de i verksamhetsplanen
utpekade fokusområdena är de utskottet bör organisera sig kring. Det
behöver tas fram förvaltningsövergripande beredningsformer för att ge
utskottet förutsättningar att hantera rätt frågor och att frågorna är förankrade
på ett bra sätt. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att göra detta och sedan
informera utskottet.
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Dessutom behöver utskottets relation till övriga nämnder och politiska forum
klargöras för att skapa en effektiv och välfungerande styrkedja.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 3 juni 2019, har utarbetats av Edvin Ekholm,
chef för hållbar kommunikation.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunledningsgruppen
Ida Kyrkander, chef för hållbar utveckling
Maria Åhman, folkhälsostrateg
Catharina Ung, kommunstrateg
Kajsa Björck, kommunsekreterare
Bengt Nilsson, säkerhetssamordnare
Edvin Ekholm, chef för hållbar kommunikation
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Fortsatt dialog om kommunstyrelsens utskott för social
hållbarhets uppdrag och utmaningar

Informat ion

Vid kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets sammanträde den
3 april 2019 informerade tjänstepersoner från Falköpings kommuns olika
förvaltningar om nuläge och utmaningar för att skapa ett socialt hållbart
Falköping. Utgångspunkten var de fem fokusområden som är utpekade inom
målet "Ett socialt hållbart Falköping" i kommunstyrelsens verksamhetsplan
för år 2019.

• Demokrati, inflytande och social sammanhållning

• Barn, unga, familj och hälsa

• Utbildning och sysselsättning

• Fysisk miljö och bostadsmiljö

• Trygghet

Efter informationen den 3 april fördes en gemensam dialog kring de
utmaningar som synliggjordes och vad som är utskottets uppdrag i det
kommande strategiska arbetet för att skapa ett socialt hållbart Falköping.

Vid dagens sammanträde med utskottet presenteras dokumentet "Underlag
för utveckling av kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet" som har
utarbetats av tjänstepersoner på kommunledningsförvaltningen. Dokumentet
sammanfattar de redovisningar och diskussioner som fördes vid utskottets
sammanträde den 3 april och är tänkt att vara ett levande dokument och ett
stöd i arbetet med att utveckla utskottets uppdrag.

Med utgångspunkt i dokumentet fortsätter dialogen kring utskottets uppdrag
och utmaningar vid dagens sammanträde.
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Ekonomisk uppföljning av den sociala investerings-
reserven, potten för schablonersättning och
folkhälsomedel

Information
Kommunstrateg Catharina Ungh och folkhälsostrateg Maria Åhman ger
utskottet en ekonomisk uppföljning av de medel som har beviljats ur den
sociala investeringsreserven, potten för schablonersättning och från
folkhälsomedlen.
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Information om forskningsinsatser om social hållbarhet

Information
Kommunstrateg Catharina Ungh informerar om att två olika forsknings-
studier har visat intresse för att följeforska om Falköpings kommuns arbete
med hållbar utveckling. Den ena studien leds av Kennert Orlenius, professor
vid Högskolan i Borås, och fokuserar på deltagandebaserad, integrerad och
hållbar planering och betydelsen av stadens natur- och kulturmiljö för social
sammanhållning. Den andra studien leds av Louise Bringselius, docent vid
Lunds universitet, och handlar om värderingar, etik och värdegrund i
offentlig sektor.
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Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlas vid dagens sammanträde.
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