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§ 13 Dnr 2020/00183  

Återkoppling om kommunens trygghetsarbete 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga inform-

ationen till handlingarna.      

Information 

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 utifrån fem 

framtagna fokusområden där trygghet är ett; 

 Barn, unga, familj och hälsa 

 Trygghet 

 Demokrati, inflytande och social sammanhållning 

 Utbildning och sysselsättning 

 Fysisk miljö och bostadsmiljö 

I samband med att det brottsförebyggande rådet avvecklades har den strate-

giska styrningen på förvaltningsnivå inom trygghetsområdet haltat. Därför 

har kommunledningsgruppen gett ett utredningsuppdrag till kommunens 

hållbarhetsenhet. Uppdraget handlar om att definiera det främjande och före-

byggande trygghetsskapande arbetet och ta fram förslag på fokus för det 

kommunövergripande, strategiska arbetet. I uppdraget ligger även att föreslå 

organisering kring det trygghetsskapande arbetet. Då det samtidigt finns ett 

behov av en långsiktig styrning och ledning i arbetet lyftes frågan för dialog 

i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet den 23 april 2020. Dialogen 

kan sammanfattas enligt följande;  

Utskottets/kommunens roll 

 Att samordnande och organisera arbetet internt och externt 

 Att driva och initiera arbete 

 Att fördela resurser och styra genom mål 

 Att följa upp arbetet 

 Att arbeta evidensbaserat och utifrån goda exempel 
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Värdegrund/synsätt 

 Vi bygger på människors eget engagemang  

 Vi är långsiktiga och vågar hålla i fungerande arbete 

 Vi har helheten i fokus  

 Vi jobbar tidigt och proaktivt 

 Vi jobbar främjande- och förebyggande 

 Vi vågar tänka nytt 

 Vi gör lite mer än vad som är våra jobb 

 Vi gör det tillsammans i hela organisationen 

 Vi bygger stolthet 

Områden; 

 Mötesplatser för barn- och unga 

 Bevara det som fungerar; Connect, Ällagatan, Svenska kyrkans ar-

bete, kuratorer, familjecentralen 

 Kulturella verksamheter viktiga 

 Förebyggande, främjande insatser 

 Missbruk och narkotika 

 Tidiga insatser till barn- och unga 

 Demokratiutveckling 

 Våld i nära relationer 

 Föräldraskapsstöd 
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§ 14 Dnr 2020/00174  

Inspel gällande verksamhetsplan folkhälsa 2021 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga inform-

ationen till handlingarna.      

Information 

Det är dags att påbörja processen med att ta fram verksamhetsplan och bud-

get för år 2021. Falköpings folkhälsoarbete styrs av ett avtal mellan Östra 

hälso- och sjukvårdsnämnden och Falköpings kommun. I avtalet binder sig 

kommunen att ha mål för folkhälsoarbetet och att följa upp dessa mål. Målen 

formuleras i en verksamhetsplan för folkhälsa. Denna plan styr inriktningen 

för vilka frågor samrådet för lokalt folkhälsoarbete driver samt inom vilka 

områden folkhälsomedel fördelas.  

 

Det är samrådet för lokalt folkhälsoarbete som beslutar om verksamhetspla-

nen och nu vill samrådet ha kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets 

syn på vilka prioriteringar i folkhälsoarbetet.  Verksamhetsplanen är en del i 

arbetet att förverkliga Falköpings kommuns flerårsplan där ett socialt håll-

bart Falköping är ett av målen. Inom ett socialt hållbar Falköping finns i nu-

läget fem fokusområden; 

- Barn, unga, familj och hälsa 

- Trygghet 

- Demokrati, inflytande och social sammanhållning 

- Utbildning och sysselsättning 

- Fysisk miljö och bostadsmiljö 

 

Den innevarande verksamhetsplanen för folkhälsa innehåller följande fokus-

områden;  

- Goda livsvillkor 

- Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor  

- Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 

 

Det finns några behovsområden att ta hänsyn till inför prioriteringar i verk-

samhetsplan Folkhälsa. I Falköping finns utmaningar med psykisk ohälsa 

bland unga, ojämlikhet både utifrån ett ”stad- och land-perspektiv, utifrån 

segregation och utifrån ekonomiska aspekter. Det finns trångboddhet, upp-

levd otrygghet och våld i nära relationer.  

Det finns ett fortsatt utvecklingsarbete att göra för att möta barn och ungdo-

mar utifrån deras förutsättningar och behov. Det handlar både om att fortsatt 



 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6 (14) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-03 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

stärka samverkan mellan de verksamheter som möter unga och att det finns 

trygga vuxna. Det finns också ett behov av att jobba för att utveckla ett för-

äldraskapsstöd som når föräldrar med barn i alla åldrar, från småbarnsföräl-

dern till tonårsföräldern. Kommunen behöver organisera sig för att bättre 

arbeta strategiskt och förebyggande med trygghet där ANDTS-, vålds- och 

brottsförebyggande arbete är viktiga aspekter. Kommunen behöver fortsätta 

sitt arbete med medborgardialogfrågor och medskapandeprocesser för att 

minska motsättningar i samhället.  

Beredning av verksamhetsplan folkhälsa brukar i regel påbörjas i april/maj 

genom en workshop i samrådet för lokalt folkhälsoarbete, tidigare Folkhälso-

rådet. Detta år genomförs ingen workshop, istället skickar folkhälsostrateg, 

Johanna Jonsson med två frågor som ledamöterna förbereder sig att besvara 

inför utskottets sammanträde. 

 Har ni några frågor/processer som ni tycker är extra viktiga att vi pri-

oriterar för den samordning och de medel samrådet förfogar över? 

 Finns det frågor/områden/insatser som bör nedprioriteras? 

Bilagor 

Tjänsteutlåtande om inspel gällande verksamhetsplan folkhälsa 2021 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete § 11/2020 

Underlag inför prioriteringar i verksamhetsplan 2021, 2020-04-19 

Verksamhetsplan och budget folkhälsa 2020 – version 2 efter samråd, 2020-

04-19   

  

 

Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 15 Dnr 2020/00232  

Uppdrag gällande översyn av fördelning av folkhälso-
medel 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet föreslår kommunstyrelsen 

att ge kommundirektören i uppdrag att till utskottet för social hållbarhet 

återkomma med förslag på:   

- Projekt som nu finansieras av folkhälsomedel som bör implementeras 

i ordinarie verksamhet samt hur. 

- Pågående utvecklingsprocesser som kan växlas upp med hjälp av 

folkhälsomedel. 

- Insatser vi utifrån utskottets fokusområden borde göra och finansiera 

med folkhälsomedel som vi inte gör idag. 

2 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet föreslår kommunstyrelsen 

att ge kommundirektören i uppdrag att till utskottet redovisa samtliga  

projekt som i dag finansieras av folkhälsomedel.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har ansvar att leda, samordna 

och driva på ett aktivt och systematiskt socialt hållbarhetsarbete i alla nämn-

der och kommunala bolag utifrån de fem prioriterade fokusområdena i    

Falköpings kommuns flerårsplan inom målet social hållbarhet;  

 Barn, unga, familj och hälsa 

 Trygghet 

 Demokrati, inflytande och social sammanhållning 

 Utbildning och sysselsättning 

 Fysisk miljö och bostadsmiljö 

En del av de medel som finns för att utveckla arbetet inom social hållbarhet 

är folkhälsomedel. Dessa medel styrs av ett avtal mellan östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Falköpings kommun där kommunen och regionen 

lägger lika mycket medel vardera in i en pott som är på totalt 984 000 kr. Det 

är en årligt framtagen verksamhetsplan som styr inriktningen för vilka folk-

hälsofrågor som drivs och inom vilka områden medel fördelas. Fördelning 

av medlen beslutas av ett samråd mellan kommunen och regionen som består 

av utskottets presidium samt två representanter från östra hälso- och sjuk-

vårdsnämnden.  

Föreslaget uppdrag är tänkt att vara ett underlag för detta samråd inför verk-

samhetsplan och fördelning av folkhälsomedel 2021 och framåt.    
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Under år 2020 har medel fördelats till en rad insatser inom de nuvarande 

målområdena i folkhälsoplanen. Den totala budgeten är 984 000 kr. Utöver 

de processer som medel fördelas till pågår arbete inom bland annat trygghet, 

föräldraskapsstöd och ett socialt hållbart Dotorp. 

2020 har folkhälsomedel fördelats till följande insatser:  

Målområdet goda livsvillkor   

- Familjelördag 260 000 kr – ett kultur- och fritidsarrangemang som är 

öppet för alla. Arrangemanget är gratis för att alla ska kunna vara 

med och det har lockat över 1000 deltagare vid flera tillfällen. Med 

Familjelördag vill man nå de kommuninvånare som man inte redan 

når och skapa fler inkluderande mötesplatser på flera ställen i kom-

munen.  

- Psykiatriveckan 50 000 kr – en vecka med föreläsningar på olika te-

man kopplat till psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Syftet med veckan 

är att öka kunskapen om psykisk ohälsa och att tillsammans bryta ta-

bun. Några teman under tidigare års föreläsningar har varit brukarin-

flytande, självmord, ätstörning och ångestpodden. 

- Överenskommelseprocess 100 000 kr Överenskommelsen är en nat-

ionell modell för att bygga långsiktig samverkan med civilsamhället i 

sin helhet. Processen innefattar dialoger för att möta civilsamhällets 

utmaningar i relation till kommunen. 

- Kulturidé 20 000 kr (samt medel som finns sedan tidigare). Ett arbete 

som samordnas av folkhälsostrategen och syftar till att främja inklu-

dering, integration och möten genom bidrag till aktiviteter och idéer i 

civilsamhället. Några insatser som stöttats är hantverksträffar, bow-

ling på gymnasiet och digitalt kunskapsstöd. Utöver att fördela bidrag 

till verksamheter som ansökt väljer också styrgruppen med samrådet 

för lokalt folkhälsoarbetes godkännande att fördela medel till några 

kommunala processer som kan bidra till inkludering;   

- En samordnad volontärsverksamhet. Syftet med en samordnad vo-

lontärsverksamhet är att underlätta kontakten mellan medborgaren, 

det civila och det offentliga samt att involvera medborgare i att skapa 

det goda livet i Falköping. En samordnad volontärverksamhet ska 

samla de existerande kommunala volontärsverksamheterna såsom 

språkvän och frivillig medhjälpare inom äldreomsorgen samt sam-

verka med det civila samhället för att kunna erbjuda volontärer upp-

drag därifrån och för att stötta deras arbete. Uppdragen kan vara av 

återkommande karaktär ex. läxhjälp eller innebära enstaka insatser 

vid idrottsarrangemang.  

- Kulturcrew – en grupp unga som vill testa att jobba med kultur och 

skapa evenemang i skolan och på fritiden utifrån vad unga efterfrå-

gar. Det kan vara en konsert, en teaterföreställning eller en musiktäv-
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ling. I pipeline för Kulturcrew är en konsert med en lite större artist 

samt HBTQ-cafe utomhus under sommaren. 

Målområdet hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor; 

- Ungdomsstyrkan (tidigare Backdraft) 40 000 kr kommunens ung-

domsbrandkår, i samarbete med Räddningstjänsten, socialförvalt-

ningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  

- Vandringsleder Ålleberg 100 000 kr Områdesutveckling och upprust-

ning av vandringsleder på Ålleberg. Skyltning av sex kilometer vand-

ringsled samt en ny informationstavla över området.  

- Föreningar -främjande av fysisk aktivitet 100 000 kr. Stimulansbidrag 

till civilsamhället för att främja landsbygdsutveckling och fysisk ak-

tivitet och rörelse. Syftet med stimulansbidraget är också att bidra till 

mötesplatser och demokratiutveckling genom att ta vara på förening-

ars egna initiativ. Dessa medel finns hos Kultur- och fritidsförvalt-

ningen och fördelas därifrån till föreningar. 

- UM:s uppsökande verksamhet 10 000 kr Ungdomsmottagningens fö-

rebyggande arbete i grundskola och gymnasium. 

- Brottsförebyggande arbete 30 000 kr För det arbete kommunens 

brottsförebyggande samordnare genomför.  

Målområdet ANDT-S 

- Drogförebyggande arbete 150 000 kr För det arbete kommunens 

drogförebyggande samordnare genomför.  

Målområdet Övrigt 

- Folkhälsopris 12 000 kr 

- Fika, resor och möten 5000 kr 

Insatser som brukar vara återkommande och som fått tidigare år 

- Trygg- och säker förening (ca 40 000 /år) Samarbete med SISU1 och 

kultur och fritid, gällande för certifiering av Säkra och trygga före-

ningar. Idrottsföreningarna tar fram en egen krisplan samt går ige-

nom utbildning i bland annat ledarskap, trafiksäkerhet och droger.  

- Nattvandrarna 10 000 kr/år Syftet med nattvandring är att det ska 

finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland 

unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter.  

                                                 
1 SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland är idrottens studie- och utbildningsorganisation. 

Organisationen hjälper idrottsföreningar och specialdistriktsförbund i Västra Götaland att 

utvecklas genom att bland annat erbjuda utbildning som på olika sätt förbättrar verksamhet-

en. 
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- Lussenatta 10 000 kr/ årett arrangemang i syfte att minska konsumt-

ionen av alkohol- och droger under Lucia genom att erbjuda ungdo-

mar ett drogfritt alternativ. 

 

Förvaltningens bedömning 

Vissa av insatserna har finansierats av folkhälsomedel i flera år, varför det är 

relevant att ställa sig frågan om dessa snarare ska införlivas i ordinarie verk-

samhet och budgetram. Utifrån en inventering av beviljade insatser är det 

också relevant att undersöka om det finns möjliga insatser kopplat till utskot-

tets fokusområden för social hållbarhet som vi idag inte gör men skulle 

kunna starta upp med hjälp av folkhälsomedel. Likaså bör vi titta på om det 

finns insatser som idag görs som skulle kunna växlas upp med hjälp av folk-

hälsomedel. Syftet är att stärka kommunens arbete med social hållbarhet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-27  

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar att lägga till följande beslutspunkt, ”kommunsty-

relsens utskott för social hållbarhet föreslår kommunstyrelsen att ge kom-

mundirektören i uppdrag att till utskottet redovisa samtliga projekt som i dag 

finansieras av folkhälsomedel.”    

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att kom-

munstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar enligt förslaget. 

Ordförande ställer proposition på Adam Johanssons (M) tilläggsyrkande 

respektive avslag och finner att kommunstyrelsens utskott för social hållbar-

het beslutar enligt yrkandet.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen    
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§ 16 Dnr 2020/00233  

Medverkan i forskningsprojekt gällande utskottets ar-
bete med social hållbarhet 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att medverka i 

forskningsprojektet.  

Bakgrund 

En del av det utvecklingsarbete som bedrivs inom social hållbarhet i Falkö-

pings kommun styrs och delfinansieras via ett folkhälsoavtal mellan Östra 

hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen. Nu erbjuds Falköpings kom-

mun att via Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Skaraborgsenheten2 att 

ta del av ett utvecklingsarbete med fokus på utskottets roll för att styra mot 

social hållbarhet. 

Skaraborgsenheten har i samverkan med Skövde högskola och Göteborgs 

universitet genomfört forskningsstudier på samverkan och evidens i tvärsek-

toriellt arbete inom social hållbarhet. Forskningen som undersöker utveckl-

ingsarbete som gjorts på Skaraborgsnivå visar på flera intressanta resultat. 

Nu vill Skaraborgsenheten bidra till kunskapsutveckling på lokal nivå. Dels 

genom att sprida och föra dialog om resultaten av forskningen, men också 

genom att fortsätta forskningen på den lokala nivån.  

Projektet som kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet nu erbjuds att 

vara med i, som en av tre kommuner i Skaraborg  genomförs i samverkan 

mellan Skaraborgsenheten, Skövde Högskola, Göteborgs universitet. Det 

innehåller två delar;  

1) Fyra informations- och dialogträffar i samband med ordinarie ut-

skottsmöten med fokus på den forskning som gjorts. Träffarna tar ca 

1 timma av mötet och är tänkta att genomföras höst 2020 och vår 

2021. Träffarna kommer ha följande innehåll; 

 Uppstart och bakgrund till projektet 

 Samverkan i komplexitet - Thomas Andersson, professor på 

högskolan i Skövde  

                                                 
2 Skaraborgsenheten består av en enhetschef samt 15 folkhälsostrateger placerade i kom-

munerna i Skaraborg. 
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 Evidensbasering i arbete med social hållbarhet - Morten Sager, 

universitetslektor på Göteborgs universitet. 

 Sammanfattning och uppsamling 

2) Forskning på utskottets roll vilket innebär intervjuer med fem leda-

möter i utskottet. Ytterligare 10 intervjuer kommer genomföras i de 

andra två deltagande kommunerna.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att det vore värdefullt att få ett forskningsperspektiv 

på hur vi organiserar oss i vårt arbete för ett socialt hållbart Falköping.    

Utskottet är relativt nytt och arbetet pågår med att utveckla former för styr-

ning, ledning och organisering, varför en sådan input som detta forsknings-

projekt erbjuder vore av stor nytta.  

Kostnaden för Falköpings kommun består av att utskottet medger tid under 

fyra sammanträden. Det krävs ingen ytterligare finansiering. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-27  

  

 

Paragrafen skickas till  
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 
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§ 17 Dnr 2020/00228  

Extra sammanträde kommunstyrelsens utskott för 
social hållbarhet 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att sammanträda 

31 augusti klockan 16:00.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har under året arbetat med 

arbetsmarknadsfrågan utifrån en utvärdering av befintlig arbetsmarknadsstra-

tegi, en eventuell revidering av den samt ett uppdrag i flerårsplan om att ta 

fram strategi för att få fler i arbete och minska kostnaderna för försörjnings-

stöd. Frågan är redo att tas vidare politiskt på kommunstyrelsen i september. 

För att utskottet för social hållbarhet ska kunna bereda ärendet till kommun-

styrelsen behöver ett extra utskottsmöte hållas den 31 augusti klockan 16:00. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-27  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningsgruppen (KLG)            
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§ 18 Dnr 79238  

Övriga frågor 

Inga övriga frågor      

  

 

            


