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§ 9 Dnr 2020/00183  

Dialog om kommunens trygghetsarbete 

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 i alla 

nämnder och kommunala bolag utifrån de fem prioriterade fokusområdena i 

Falköpings kommuns flerårsplan inom målet social hållbarhet. Där är 

trygghet ett område; 

- 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 

kommunledningsförvaltningen. 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. Några 

områden som nämns av aktörerna involverade i arbetet och som behöver 

fångas upp i ett helhetsperspektiv är upplevd trygghet, trygghet i den yttre 

miljön, relationell trygghet, alkohol- och narkotikarelaterade frågor, 

segregation, våldsfrågor och psykisk hälsa. Något som redan går att se i 

utredningen är att det finns ett behov av en långsiktig styrning och ledning i 

arbetet, vilket handlar om att politiskt prioritera och sätta fokus för det 

förebyggande och främjande arbetet. Åtgärder och lösningar ansvarar 

förvaltningsorganisationen för.  
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Därför finns ett behov av att lyfta frågan politiskt parallellt som utredningen 

på förvaltningsnivå pågår. Det är viktigt att vi parallellt arbetar med den 

politiska delen av trygghetsfrågan för att dra åt samma håll. Underlaget från 

utskottets dialog vävs in i utredningsarbetet. Några frågor för utskottet för 

social hållbarhet att föra dialog om är; 

- Vad är strategiskt förbyggande och främjande arbete med trygghet i 

Falköpings kommun? 

- Vad innebär en politisk prioritering/riktning? 

- Vilka områden ska vi samverka kring kommunövergripande? Vilka 

ska vi fokusera på? 

Bilagor 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-17  
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§ 10 Dnr 2017/00470 142 

Återkoppling gällande utvärdering av 
arbetsmarknadsstrategin  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1. 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 har utifrån en 

extern part utvärderat 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.  
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§ 11 Dnr 2020/00184  

Rapport från samrådet för lokalt folkhälsoarbete 2020 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1. Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Folkhälsostrateg Johanna Jonsson föredrog en rapport från samrådet för 

lokalt folkhälsoarbetes möte den 23 april 2020. Under mötet behandlades 

följande ärenden. 

- Information om LUPP och drogvaneundersökningen 

- Verksamhetsplan Folkhälsa 2021 

- Finansiering av kulturidé år 2020 

- Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt folkhälsoarbete per 31 

mars år 2020 

- Folkhälsopriset år 2019 

 

 

  

 



 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7 (7) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 12 Dnr 79238  

Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

  

            

 


