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§ 1 Dnr 2017/00470 142 

Utvärdering av arbetsmarknadsstrategin  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Under 2016 uppmärksammade Falköpings kommun behovet av att ta ett 

kommungemensamt grepp kring kommunens arbetsmarknadssatsningar. 

Därför togs en arbetsmarknadsstrategi fram, vilken beslutades i 

kommunfullmäktige 27 juni 2016 § 92. Falköpings kommun vill nu med en 

extern part utvärdera arbetsmarknadsstrategin utifrån vad som är gjort, vad 

det har skapat för resultat och effekter samt att utvärderingen ska komma 

med förslag på områden där effektiviteten kan utvecklas ytterligare. 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Edvin Ekholm, chef för hållbar kommunikation            
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§ 2 Dnr 2019/00545 0 

Dialog om arbetsmarknad 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

För att diskutera innehållet i utvärderingen av arbetsmarknadsstrategin 

anordnades en workshop med utgångspunkt i hur kommunen fortsatt bör 

arbeta med arbetsmarknadsfrågor. Utvärderingen av arbetsmarknadsstrategin 

samt workshop är en del i arbetet med att ta fram en ny 

arbetsmarknadsstrategi.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Edvin Ekholm, chef för hållbar kommunikation            
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§ 3 Dnr 2019/00549 780 

Information om organisering av trygghet och 
våldsförebyggande arbete  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.     

Bakgrund 

Förvaltningen har initierat ett kartläggningsarbete om hur kommunen är 

organiserad för att arbeta med trygghet och våldsförebyggande verksamhet. 

Kartläggningen ska också beskriva vilka beslut som ligger till grund för 

kommunens nuvarande organisering i arbetet med trygghet och 

våldsförebyggande verksamhet.  

Förvaltningarna kartlägger hur vi organiserar oss i det långsiktiga, 

strategiska kring trygghet och våldsförebyggande arbetet samt hur vi 

organiserar oss kring akuta situationer som uppstår som 

verksamheten/förvaltningen inte klarar av i ordinarie strukturer. 

Kartläggningen ska också beskriva vilka politiska (eller andra) beslut eller 

uppdrag som ligger till grund för den organisering vi har idag. Syftet med 

kartläggningen är att förvaltningsövergripande hitta en långsiktig strategisk 

organisering med tydliga uppdrag där vi tar till vara på det arbete som görs 

idag, utifrån en samsyn på vad ett strategiskt arbete kring trygghet och 

våldsförebyggande arbete är.  

Kartläggningen samordnas av kommunledningsförvaltningen och kommer 

att redovisas till utskottet framöver.  

Förvaltningen redogör vid detta tillfälle för kommunstyrelsens utskott för 

social hållbarhet hur arbetet fortskrider.  

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Edvin Ekholm, chef för hållbar kommunikation            
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§ 4 Dnr 2019/00409 761 

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

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till 
beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet föreslår kommunstyrelsen 

att anta riktlinjen för förebyggande arbete med  

ANDTS-frågor. Riktlinjen gäller från och med den 1 april 2020. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att från och med den  

14 april 2020 upphäva policy för drogförebyggande arbete, som antogs av 

kommunfullmäktige den 22 februari 2010, § 10.      

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 

barnkonvention 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 helhetsyn 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. 

Riktlinjen har varit på remiss hos samtliga nämnder och synpunkterna som 

tillstörsta del handlade om hur arbetet ska styras och organiseras, har arbetats 

in i riktlinjen. 
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Förvaltningens 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 

fungera styrande och stödjande för hela kommunens arbete och i för 

kommunens alla verksamheter.  

Vid arbetet med riktlinjen finns några gemensamma utgångpunkter som ska 

gälla oberoende av verksamhet. Varje nämnd har ansvar för att utifrån 

riktlinjen ta fram styrning för nämndens förebyggande arbete med ANDTS, 

via nämndens verksamhetsplan eller i ett nämndspecifikt styrdokument för 

att sedan förvaltningen i sin tur arbetar med åtgärder, aktiviteter och 

handling. Riktlinjen följs upp i ordinarie struktur för verksamhetsuppföljning 

i årsredovisning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från avdelningen hållbar utveckling, 2020-02-21 

Förslag till riktlinje för förebyggande arbete ANDTS-frågor, 2019-09-17 

Remissvar från nämnderna    

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 5 Dnr 2019/00550 780 

Strategi mot våldsbejakande extremism 2020-2023 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till 
beslut 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet föreslår kommunstyrelsen 

besluta att anta strategi mot våldsbejakande extremism 2020-2023.  

Bakgrund 

Falköpings kommun har sedan 2017 haft en strategi mot våldsbejakande 

extremism. Strategin löpte ut 2019.  

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier 

eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som 

främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. 

Center mot våldsbejakande extremism, CVE, som är placerat under 

Brottsförebyggande rådet, BRÅ är den aktör som leder arbetet nationellt och 

har till uppgift att främja utveckling, samordning, stöd och 

kunskapsspridning till aktörer även på kommunal niv 

Mål och syfte 

Strategins mål är att genom ett långsiktigt och väl fungerande samarbete 

mellan olika aktörer förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism 

och förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. 

Strategin bygger på tre målområden som handlar om organisation och 

samordning, kunskap och stöd samt situation- och behovsanpassade åtgärder. 

Remiss 

Strategin har varit ute på remiss till samtliga nämnder.  

Från KAN påpekades att ordet skola i texten bör bytas mot eller 

kompletteras med utbildning för att inkludera även Vuxenutbildning. Detta 

är gjort i det nya förslaget till strategi. 

Kultur och fritidsnämnden önskade en sammanfattning av vad som 

åstadkommits enligt strategin mot våldsbejakande extremism 2017 – 2019. 

En kort sammanfattning har lagts till. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från säkerhetssamordnare, 2020-02-07 

Förslag till strategi mot våldsbejakande extremism, 2020-02-20 

Nämndernas remissvar       

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen           
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§ 6 Dnr 2019/00548 100 

Nulägesrapport Medskapande Falköping 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Medskapande Falköping initierades som ett led i att skapa bättre 

förutsättningar för medborgarna att delta i demokratiska processer inom 

kommunen. Det är sedan tidigare en del i kommunens visionsarbete kring 

"det goda livet". Medborgardialog har genomförts särskilt med fokus på 

skolan. Förvaltningen rapporterade kring senast genomförda 

medborgardialog.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Edvin Ekholm, chef för hållbar kommunikation            
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§ 7 Dnr 2020/00082  

Information om överenskommelseprocessen för att 
bygga långsiktig samverkan med civilsamhället 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet föreslår kommunstyrelsen 

anta följande inriktningsbeslut för kommunens samordnade 

volontärverksamhet: 

1  Falköpings kommun ska arbeta med en samordnad volontärverksamhet 

för att uppnå målet om ett socialt hållbart Falköping och ett attraktivt 

Falköping där invånarna är en aktiv del i att uppnå målen. 

2  Arbetet ska samordnas av kultur- och fritidsnämnden genom samverkan 

med kompetens- och arbetslivsnämnden, socialnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Samverkan sker med 

civilsamhället för att utforma verksamheten, namnge den och belysa 

resursbehov och ansöka om medel både internt och externt till arbetet. 

3  I samband med att uppdraget utvecklas ska resterande nämnders behov 

och insats lyftas in i arbetet.       

Bakgrund 

I samband med uppdraget om ett övergripande arbete med 

Överenskommelsen som beslutades 2018 i folkhälsorådet, kultur-och 

fritidsnämnden samt presidiemöte mellan barn- och utbildningsnämnden, 

kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden förväntades det att Falköping 

skulle bredda sitt arbete med volontärer. Tanken med en samordnad 

volontärverksamhet är att underlätta kontakten mellan medborgaren, det 

civila och det offentliga. Det stärker möjligheterna för medborgare att 

involvera sig i arbetet med att skapa det goda livet i Falköping. En 

samordnad volontärverksamhet stämmer väl överens med kommunens 

övergripande mål, framförallt målen om social hållbarhet och attraktivitet. 

Det är människorna som skapar ett hållbart samhälle, och genom en 

volontärverksamhet ges möjligheter till ett aktivt medborgarskap. 

Medborgare får möjligheter att vara aktörer för förändring i det egna 

samhället och kan på ett meningsfullt och positivt sätt bidra tillsammans. Vi 

vet även att delaktighet och inflytande, samt att känna sig som en del av ett 

sammanhang, är bland de viktigaste faktorerna för en god folkhälsa. En väl 

utvecklad volontärverksamhet som arbetar i nära samverkan med det civila 

samhället kan förmera redan existerande evenemang och arrangemang, och 

skapa förutsättningar för att fler och större evenemang och arrangemang kan 

genomföras. Att engagera sig i ett arrangemang eller evenemang är att 
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engagera sig för Falköping, att ge någonting tillbaka och känna stolthet över 

att vara en ambassadör för Falköping.  

En samordnad volontärverksamhet samlar de redan existerande kommunala 

volontärverksamheterna (t.ex. språkvän, frivilliga medhjälpare inom 

äldreomsorgen, insatser inom skolan) samt samverkar med det civila 

samhället för att kunna erbjuda volontärer uppdrag därifrån och för att stötta 

deras arbete. Uppdragen kan vara av återkommande karaktär som t.ex. 

läxhjälp, eller innebära enstaka insatser som t.ex. Ungdoms-SM i 

orientering. De kommunala volontärverksamheterna kommer utgöra basen i 

verksamheten, här är behovet av volontärer stort och uppdrag kommer alltid 

finnas att erbjuda till invånaren. En aktiv samverkan med det civila samhället 

kommer göra att bredden på uppdragen blir större, både vad gäller innehåll, 

tidsåtgång och vilka förkunskaper som krävs av den enskilda. Vi ser en trend 

i samhället att många inte vill binda upp sig i föreningsengagemang eller på 

längre sikt. Genom att erbjuda kortare uppdrag möter vi denna trend och drar 

nytta av möjligheterna den skapar. Att fortsätta utveckla en god samverkan 

med det civila samhället är nödvändigt för en samordnad 

volontärverksamhet.  

I arbetet med volontärverksamheten är gemenskap och identitet viktiga 

ledord. Verksamheten ska inte enbart förmedla uppdrag utan behöver aktivt 

arbeta för att skapa ett sammanhang för enskilda frivilliga och föreningar. 

Det görs på många sätt inom de redan befintliga verksamheterna idag, och en 

samordnad volontärverksamhet är en utveckling av denna modell och 

arbetssätt. Vidare är ett tilltalande namn och mötesplats viktigt. Namnet skall 

vara något som de frivilliga kan identifiera sig med, och känna stolthet över. 

En god mötesplats behövs för att kunna bygga på gemenskapen och vara 

lättillgänglig för den som vill engagera sig. 

Idén om en samordnad volontärverksamhet har arbetats fram tillsammans 

med civilsamhället. En styrgrupp har bestått av tjänstepersoner som arbetar 

med och nära olika volontärverksamheter. I styrgruppen har suttit 

representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, 

kommunledningsförvaltningen, kompetens-och arbetslivsförvaltningen samt 

barn- och utbildningsförvaltningen.  

Arbetet kommer att samordnas av kultur- och fritidsförvaltningen i 

samverkan med de som arbetar med frivillig och volontärverksamhet idag. I 

dagsläget berör detta ovan nämnda förvaltningar men kan breddas till fler. 

Det kommer att krävas tid för att utföra uppgifterna kopplat till uppdraget. I 

samband med att uppdraget formas kan frågor kring utveckling av 

verksamheter, lokaler och resurser bli aktuella.  

Ett övergripande inriktningsbeslut kring Falköpings kommuns 

volontärverksamhet ger uppdraget styrka och legitimitet. De delar som redan 

finns inom volontärsarbetet (t.ex. frivilliga medhjälpare inom äldreomsorgen 

eller Språkvän) påverkas inte i detalj av beslutet. Gruppen som arbetar med 
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volontärverksamheten kommer sträva efter att svara upp till så många behov 

som möjligt för att nå så många invånare som möjligt. I det arbete där 

förvaltningar möts delas erfarenheter och kunskaper som ger en effektivitet 

och utveckling som annars inte skulle vara möjlig.   

Finansiering 

Beslutet innebär ingen ytterligare finansiering. Själva arbetet att samordna 

verksamheterna löses inom ram av befintlig personal. Verksamheten kan 

dock innebära kostnader som kan ansökas ifrån olika delar både internt och 

externt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-02-24     

  

 

Paragrafen skickas till  
Maria Wallengren, kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidsförvaltningen            
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§ 8 Dnr 79238  

Övriga frågor 

Ingvor Bergman (S) önskar att utvärderingen av arbetsmarknadsstrategin 

skickas ut till utskottet ledamöter och ersättare. 

Adam Johansson (M) informerar om att kommunstyrelsens sammanträde 

äger rum den 18 mars 2020 klockan 16:00 och att dagen inleds med en 

workshop från klockan 10:00.   

  

 

            


