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Nulägesbild och dialog om det prioriterade området
"Arbetsmarknad"

Information

Peter Löfholm, enhetschef för arbetsmarknadsenheten på kompetens- och
arbetslivsförvaltningen, och Sanda Lidberg, förvaltningschef på kompetens-
och arbetslivsförvaltningen, informerar om nuläget på arbetsmarknaden och
presenterar statistik över arbetslösheten på nationell och kommunal nivå,
kopplat till Falköpings kommuns arbetsmarknadsstrategi och samlokalisering
på arbetsmarknadsenheten.

Peter Löfholm och Sandra Lidberg informerar även om Arbetsförmedlingens
ändrade organisation och dess påverkan på kommunens arbete samt om
andra utmaningar för kommunen framöver, till exempel en eventuellt
kommande lågkonjunktur och en målgrupp som står längre ifrån
arbetsmarknaden än tidigare.

Magnus Schedin, socialchef, informerar om målgruppen för försörjningsstöd
och om samarbetet med kompetens- och arbetslivsförvaltningen för att få fler
personer inom målgruppen i arbete. I Falköpings kommun finns en relativt
stor grupp som står långt ifrån arbetsmarknaden. En viktig målgrupp,
förutom ungdomar, är personer över 25 år som är familjeförsörjare eftersom
det har stora samhällsekonomiska konsekvenser.

Magnus Sundén, näringslivschef, informerar om nuläget i näringslivet.
Näringslivet ser att konjunkturen är på väg att svänga. I Falköpings kommun
finns många olika branscher och det lokala näringslivet är därmed inte lika
känsligt för konjunktursvängningar. Det finns ett tryck på etableringar i
Falköpings kommun, vilket ger arbetstillfällen och möjlighet att utveckla
arbetet med arbetsmarknadsfrågan.

Torbjörn Karlsson, gymnasiechef, och Jonas Wåhlberg, rektor, informerar om
introduktionsprogrammet på Ållebergsgymnasiet. Gymnasiets arbete har
begränsats av nationella riktlinjer för hur programmen kan läggas upp, men
från juli 2019 finns möjligheter att till exempel bygga upp yrkesintroduktions-
program. Det finns ett stort behov av att utveckla samverkan med kompetens-
och arbetslivsförvaltningen.

Utskottet för dialog med närvarande tjänstepersoner om arbetsmarknads-
frågan och det som informerats om vid mötet. Utskottet tar upp frågan igen
vid nästa sammanträde för eventuella beslut och uppdrag.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Information om kommunledningsgruppens
avsiktsförklaring "Ett socialt hållbart Dotorp"

In format ion

Catharina Ungh, kommunstrateg, och Torbjörn Lindgren, avdelningschef på
kultur- och fritidsförvaltningen, informerar om kommunledningsgruppens
avsiktsförklaring "Ett socialt hållbart Dotorp". Avsiktsförklaringen är ett
arbete som sker på tjänstepersonsnivå för att uppnå målet om ett socialt
hållbart Falköping. En återkoppling till den politiska organisationen har
efterfrågats och av den anledningen kommer berörda tjänstepersoner att
rapportera om arbetet med avsiktsförklaringen vid utskottets sammanträden
framöver.

Vid dagens sammanträde informerar Catharina Ungh och Torbjörn Lindgren
om följande punkter.

• Arbetet med barn och unga genom "Stärkt bemanning Dotorp" löper
på. Socialsekreterare är anställda och samarbetet med skolorna
Dotorp, Kyrkerör och Åttagård är igång.

• Raoul Wallenberg Academy vill göra en pilotutbildning av
"Changemaker Camp" i Falköping.

• Enligt EST (Effektiv samordning för trygghet) har sommaren
beskrivits som förhållandevis lugn i Falköpings kommun. Utifrån
trygghetsundersökningen kommer nu en kompletterade enkät ges till
boenden i Dotorpsområdet för att få en tydligare bild hur de upplever
trygghet och hur vi kan förbättra tryggheten.

• Områdesutveckling — hur kan vi skapa en inkluderande stad?
Samarbete över förvaltningsgränser för att långsiktigt kunna skapa
förändring. I arbetet med avsiktsförklaringen görs analysen att det
behövs fler satsningar på fysisk miljö och spontanyta i
Dotorpsområdet.

• Somaliska föräldraföreningen, som fått utvecklingsmedel för
föräldrastöd, går just nu en föräldrastödsutbildning inom ABC-
metoden. Under utbildningstiden kommer testgrupper av föräldrar få
gå utbildningen.

• "Tagga sommar", ett projekt för att skapa meningsfulla lovaktiviteter
för barn och ungdomar, har arbetat än mer uppsökande under
sommaren, vilket har resulterat i att de nått en bredare målgrupp.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 18 Dnr 2019/00409 761

Riktlinje för förebyggande arbete med ANDTS-frågor
— alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Kommunstyrelsens utskott  för  soc ial hållbarhets beslut

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet återremitterar ärendet om
riktlinje för förebyggande arbete med ANDTS-frågor — alkohol, narkotika,
dopning, tobak och spel till kommunledningsförvaltningen och ger
förvaltningen i uppdrag att skicka riktlinjen på remiss till samtliga
nämnder.

Bakgrund

En trygg uppväxt med goda levnadsvillkor har stor betydelse för barn och
ungas hälsa under hela livet. Det förebyggande arbetet med ANDTS-frågor
(alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) är ett gemensamt ansvar för
alla kommunala verksamheter tillsammans med andra samhällsaktörer och
medborgare. En viktig förutsättning för att nå en god måluppfyllelse är
därför ett fungerande samarbete med andra myndigheter, organisationer och
ideella krafter i kommunen.

Syftet med riktlinjen för förebyggande arbete med ANDTS-frågor är att
visa färdriktning och viktiga utgångspunkter i kommunens arbete med
ANDTS- frågor.

Riktlinjen tar sin utgångspunkt i FN:s globala program för hållbar utveckling
(Agenda 2030), FN:s konvention om mänskliga rättigheter, FN:s barn-
konvention samt nationella riktlinjer och handlingsplaner inom det alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska området.

Falköpings kommun har valt att följa det övergripande nationella målet i den
förebyggande ANDT-strategin och följa regionens strategi där spel om
pengar är med. Lokalt tar riktlinjen sin utgångspunkt i kommunens mål och
i folkhälsoplanen.

För att få en helhetssyn där ANDT-arbetet sätts i rätt sammanhang behöver
ANDT-arbetet samordnas med andra närliggande arbetsområden som till
exempel psykisk ohälsa, brotts- och våldsprevention och föräldrastöd.

Det förebyggande och främjande arbetet ska stärka och stödja individen så
att hjälp från specialister och åtgärdande stöd inte behövs.

Förvaltn ingens bedömning

Riktlinjen är en viktig del i att kommunen som helhet ska arbeta aktivt med
det förebyggande och främjande arbetet inom ANDTS-området. Den ska

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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fungera styrande och stödjande för hela kommunens arbete och i
kommunens alla verksamheter.

Vid arbetet med riktlinjen finns några gemensamma utgångpunkter som ska
gälla oberoende av verksamhet.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 september 2019, har utarbetats av Per -Erik
Källström, samordnare för ANDTS-frågor. I förvaltningens utlåtande
föreslås följande.

1 Kommunstyrelsen antar riktlinjen för förebyggande arbete med
ANDTS-frågor. Riktlinjen gäller från och med den 15 november 2019.

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att från och med den
15 november 2019 upphäva policy för drogförebyggande arbete, som
antogs av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, § 10.

Yrkanden

Susanne Larsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommun-
ledningsförvaltningen och samtidigt ge förvaltningen i uppdrag att skicka
riktlinjen på remiss till samtliga nämnder.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde respektive Susanne Larssons (S) yrkande om återremiss och
finner att utskottet har beslutat att återremittera ärendet till kommun-
ledningsförvaltningen.

Paragrafen sk ickas t i l l
Per -Erik Källström, samordnare för ANDTS-frågor

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 19 Dnr 2019/00410 761

Medlemskap i det nationella antidopningsnätverk
PRODIS — Prevention av dopning i Sverige

Kommunstyrelsens utskott  för  soc ial hållbarhets förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun deltar i det nationella
antidopningsnätverk PRODIS — Prevention av dopning i Sverige och
arbetar med arbetsmetoden "100 % Ren Hårdträning".

Bakgrund

PRODIS — Prevention av dopning i Sverige bildades år 2008 på initiativ från
STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem). Syftet med
nätverket PRODIS är att utveckla och sprida en arbetsmodell för att före-
bygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra
dopningspreparat. Inom nätverket PRODIS används den gemensamma arbets-
metoden "100 % Ren Hårdträning", som syftar till att minska användningen
av och tillgången på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat
bland tränande på träningsanläggningar. Detta sker genom att tränings-
anläggningar utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning i
samverkan med berörda aktörer på området, framförallt mellan tränings-
branschen, polisen, Riksidrottsförbundet distriktsidrottsförbund (DF),
länsstyrelsen, kommunen och landstinget.

Inledningsvis ingick Stockholms län, Kalmar kommun, LimAuniversitetet
och Malmö stad i nätverket. År 2009 utvidgades nätverket med Norrbottens
län, Kronobergs län och Dopingjouren. År 2011 fick STAD ett uppdrag av
dåvarande Statens folkhälsoinstitut att samordna nätverket och det
utvidgades ytterligare till att även omfatta Västernorrlands län, Värmlands
län, Örebro län, Östergötlands län och Kungsbacka kommun.

Under de år som nätverket har funnits har antalet kommuner och län som
ingår i nätverket utökats konstant och ambitionen för PRODIS under de
kommande åren är att få med alla län och dess kommuner i nätverket.
Nätverket PRODIS har under de senaste åren utvecklats och gått från att vara
ett projekt till att bli ett stort nationellt utvecklingsarbete för hur problemet
dopning i samhället skall hanteras över organisations- och myndighets-
gränser, till nytta både för individen och för samhället.

Förvaltn ingens bedömning

Det finns ett fortsatt stort behov att utveckla dopningsförebyggande metoder.
Om kommuner, län och idrottsförbund som arbetar förebyggande mot
dopning samverkar kring detta så blir effekterna större än om man arbetar
var och en på sitt håll. Det unika med PRODIS är den samverkan som har

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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skapats mellan olika myndigheter och organisationer vilket gynnar ett
hållbart och långsiktigt arbete.

Huvudkomponenterna i arbetsmetoden "100 % Ren Hårdträning" är följande.

• Utbildning av nyckelpersoner (ägare av träningsanläggningar,
träningsansvariga, instruktörer, polis, landsting, kommun,
åklagarmyndighet och skola) i syfte att ge en ökad kunskap om
effekter av preparaten, samt vilka metoder som har en påvisad effekt
i det förebyggande arbetet.

• Diplomering av träningsanläggningar. För att bli diplomerad måste
träningsanläggningen uppfylla följande kriterier: utbildat personalen,
utformat en policy och handlingsplan mot dopning som gäller alla
tränande och personal, ha ett samarbete med polisen samt för
föreningsdrivna träningsanläggningar dessutom ett samarbete med
Distriktsidrottsförbundet, utsett en antidopningsansvarig på
anläggningen samt att det ska finnas en antidopningspärm på
anläggningen.

• Utveckling av ett aktivt samarbete mellan aktörer i lokalsamhället för
att minska tillgången på och användningen av anabola androgena
steroider och andra dopningspreparat.

Utöver detta syftar arbetet i PRODIS till att bidra till en nationell kunskaps-
uppbyggnad som kan spridas till övriga kommuner i landet.

Alla insatser i PRODIS bedrivs lokalt utifrån respektive kommunens
förutsättningar.

Finansier ing

Deltagandet i PRODIS är kostnadsfritt.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 11 september 2019, har utarbetats av Per -Erik
Källström, samordnare för ANDTS-frågor.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 20 Dnr 2019/00422 012

Dialog om folkhälsoplan och budget för
folkhälsoarbetet år 2020

Information

Folkhälsostrateg Maria Åhman informerar om att arbetet med att ta fram en
folkhälsoplan och en budget för folkhälsoarbetet år 2020 pågår. Folkhälso-
planen och budgeten för folkhälsoarbetet kommer att beslutas om vid
samrådet om lokalt folkhälsoarbete den 21 oktober 2019, då representanter
från både Falköpings kommun och Västra Götalandsregionen deltar.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 21 Dnr 2019/00423 800

Ansökan från kultur- och fritidsnämnden om medel ur
den sociala investeringsreserven till förlängning av
projektet "Unga tar ordet"

Kommunstyrelsens utskott  för  soc ial hållbarhets beslut

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att förlänga
projektet "Unga tar ordet" år 2020 med 170 000 kronor från den sociala
investeringsreserven, under förutsättning att medel finns.

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.

Bakgrund

Unga tar ordet beviljades under våren 2018 SIR -medel för att kunna fortsätta
ha unga kommunutvecklare anställda i verksamheten, samt för att kunna
köpa in SpeakApp, appen för ungas inflytande i kommunen.

Falköpings kommun har sedan 2016 haft unga kommunutvecklare anställda
vars syfte har varit att vara en länk mellan unga och beslutsfattare i
kommunen. De unga kommunutvecklarna har visat sig vara ovärderliga i
arbetet mot målet att öka ungas inflytande och delaktighet.

Under 2018 ökade antalet anställda kommunutvecklare från 7 till 11, något
som har bidragit till att Unga tar ordet har synts i fler sammanhang och
samverkat med fler olika verksamheter, samt att de unga kommunutvecklarna
blivit än mer självständiga och haft möjlighet att ha återkommande
arrangemang på gymnasiet samt veckovis släppt en podcast om ungas
inflytande (Unga röster hörs). De har även föreläst för både ungdomar,
föreningar, på konferenser och arrangerat Demokratidag för alla Falköpings
elever i åk 9, samt medverkat på 6 juni, Ållebergsgymnasiets demokrativecka
och flera av Öppen ungdomsverksamhets evenemang.

De unga kommunutvecklarna har även ingått i en pilot anordnad av
Skaraborgs kommunalförbund där Falköpings, Skövdes och Karlsborgs unga
kommunutvecklare möttes för att arbeta med hur Skaraborg kan utvecklas ur
ungas perspektiv. Projektet resulterade i en film som kommer visas på
kommunalförbundets konferens i september. Utöver den filmen har
Falköpings unga kommunutvecklare själva spelat in filmer om ungas analys
av Falköpings kommuns årsredovisning, LUPP -resultatet och information
om verksamheten.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Anledning till avvikelse

Anledningen till att medel finns kvar är att Unga tar ordet under våren 2018
endast hade 5 unga kommunutvecklare anställda. Sen vårtermin har
dessutom visat sig vara en intensiv tid i skolan för kommunutvecklarna
varpå antalet arbetstimmar sjunker. Utöver det så arbetar de unga kommun-
utvecklarna sällan eller inte alls under somrarna då ungdomsstrategen till
exempel är upptagen med att ha hand om feriepraktikanter samt har
semester.

Det ökade antalet unga kommunutvecklare tillsammans med att flera av
2018/2019 års unga kommunutvecklare valde att stanna kvar på sina tjänster
även 2019/2020 har gjort att aktiviteten över sommaren 2019 har hållit i sig
bättre.

Framtid

Genom att få behålla de resterande medlen bedömer kultur- och fritids-
förvaltningen att de kan fortsätta verksamheten med samma nivå av kvalitet
och omfattning. Dessutom behöver inte annan kultur- och fritidsverksamhet
skära ned i sin budget för att kunna försörja de unga kommunutvecklarnas
tjänster under år 2020.

SpeakApp, appen för ungas inflytande i kommunen, är betald fram till
september 2020 då den ska utvärderas. Efter utvärdering kan beslut om
appens framtid i Falköpings kommun tas.

Ekonomisk prognos: cirka 170 000 kronor kvar vid årsskiftet.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen bedömer att projektet bidrar till att
synliggöra unga och deras perspektiv, samt ta vara på det. Att även under år
2020 kunna fortsätta med projektet för att jobba vidare med ungas inflytande
och delaktighet vore värdefullt. Kommunledningsförvaltningen föreslår att
projektet förlängs, under förutsättning att medel finns.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 2 september 2019, har utarbetats av
kommunstrateg Catharina Ungh.

Paragrafen skickas t i l l
Kultur- och fritidsnämnden
Catharina Ungh, kommunstrateg

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Övriga frågor

• Johanna Svensson (S) ställer en fråga om hur arbetet med
medborgardialog fortskrider.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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