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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 11:00–12:06 

Beslutande Karola Svensson (C), ordförande, Falköpings kommun 
Ingvor Bergman (S), Falköpings kommun 
Maria Hjärtqvist (S), Västra Götalandsregionen 
Mona Johansson (KD), Västra Götalandsregionen 
 

Övriga närvarande 
 
 
 

Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Hannah Fredriksson, praktikant 

  

Underskrifter                               Mötesanteckningarna har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 12-18 

Ordförande Karola Svensson 
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§ 12 Dnr 2022/00044 

Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt 
folkhälsoarbete 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Bakgrund 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes insatser delfinansieras av ett 

samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och Falköpings kommun. 

Samrådet har en årlig budget på 984 tusen kronor. Dessa medel fördelas till 

insatser inom följande prioriterade områden, goda livsvillkor, 

hälsofrämjande livsmiljöer samt tobak, alkohol, narkotika dopning och spel. 

Samrådet har sedan tidigare tagit en del beslut som innebär att en stor del av 

budgeten är intecknad. Prognosen är en budget i balans vid årsskiftet.  

Underlag 

Tjänsteutlåtande ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt 

folkhälsoarbete per april år 2022 

Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt folkhälsoarbete per 1 april år 

2022 
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§ 13 Dnr 2022/00042000 

Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes 
presidiums delegationsbeslut 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att nedanstående 

delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Bakgrund 

Under februari och mars månad togs 4 delegationsbeslut gällande 

stimulansmedel från samråd för lokalt folkhälsoarbetes medel. 

Delegationsbeslutet fattades med stöd av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes 

beslut den 27 februari år 2019 §2. 

Beviljande av medel sommarbadkort KS 2022/00144  

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes presidium beslutade att avsätta 40 000 

kr till badkort till samtliga elever i åk 6 i Falköpings kommun. Syftet med 

insatsen är att förbättra simkunnighet och fysisk aktivitet samt bidra till en 

meningsfull fritid genom att ge fler ungdomar möjlighet att besöka 

kommunens badanläggningar. I årskurs 6 är kunskapskravet för godkänt 

betyg i idrott att kunna simma 200 meter. De allra flesta eleverna i 

Falköpings kommun har nått det målet, men vattenvana och simkunnighet är 

en färskvara. Genom ett badkort på sommaren kan ungdomarna ges en 

möjlighet att upprätthålla sin vattenvana och förhoppningsvis få ökat intresse 

för fortsatt aktivitet i vatten i form av bad, lek och simning både som 

rekreation och motionsform under lång tid framöver.  

Beviljande av medel till utvecklingsarbete inom kommunala 
aktivitetsansvaret KS 2022/00145 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes presidium beviljade 5000 kr till barn- 

och utbildningsförvaltningen för att kunna erbjuda en verksamhet inom 

kommunens aktivitetsansvar där en träffpunkt med dialog och 

relationsskapande kan ske med unga som står längst bort från studier och 

arbete, och som inte har någon annan aktivitet. Syftet med verksamheten är 

att bryta utanförskap och förebygga ohälsa genom att bygga relationer och 

stötta ungdomarnas livssituation som kan ge första steg till att närma sig 

studier eller arbete. Att ge ungdomarna en känsla av sammanhang och 

struktur i vardagen bidrar till folkhälsoarbetet. Pengarna är tänkta att gå till 

frukost/fika, studiebesök, sociala aktiviteter, studiematerial för att jobba med 

självkänsla eller ångestproblematik, åka på mässor kopplade till 

arbetsmarknad/studier, prova på fritidsaktiviteter, jobbsökaraktiviteter med 

mera.  

Beviljande av medel till resiliensarbete i förskolan KS 2022/00150 
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Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes presidium beviljade 5000 

Specialpedagogiskt Centrum för att hålla ”Föreläsning om resiliens i 

förskolan; att rusta barn och unga”. Det är föreläsaren Therese Skoog som 

ska föreläsa för rektorer och specialpedagoger i förskolan. Föreläsningen 

handlar om hur vi kan rusta barn och unga för att hantera livets krav och 

påfrestningar genom att arbeta med deras resiliens. Förskolan utgör en 

vardagsmiljö där stödjande och förebyggande insatser för barns psykiska 

hälsa kan formas och där finns även möjligheten att stärka barns välmående, 

delaktighet och handlingskraft. Pengarna är tänkta att användas till att kunna 

genomföra föreläsningen med Therese Skoog för att vidareutveckla 

förskolans arbete med att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för alla barn i förskolan. 

Beviljande av medel till demenslots KS 2022/00154 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes presidium beviljade 39 500 kr till 

socialförvaltningen 39 500 kr för att kunna erbjuda Demenslotsen, ett digitalt 

anhörigstöd som ger stöd och information om hjälp, från diagnos och genom 

hela sjukdomsförloppet. Demenslotsen fungerar som ett komplement till 

demenssjuksköterska och är en digital mötesplats. Syftet med att erbjuda 

systemet är att utöka stödet till anhöriga då dessa har många frågor om 

situationen och är i behov av stöd samtidigt som tillgången till utbildad 

personal minskar. Att ge det extra stödet i form av Demenslotsen till 

anhöriga, som ofta är äldre, bidrar till folkhälsoarbetet då det kan ha stor 

påverkan på den egna hälsan att vara anhörig. Pengarna är tänkta att gå till 

den uppstartsavgift som innebär två utbildningsdagar och tillgång till 

Demenslotsen för Falköping kommuns invånare. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes 

presidiums delegationsbeslut februari, mars år 2022 
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§ 14 Dnr 2020/00013 

Återrapportering av stimulansmedel till Psykiatriveckan 
2020 - förskjutet till år 2021 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Bakgrund 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljade under år 2020 50 000 kr till 

Psykiatriveckan för år 2020. På grund av Covid sköts arbetet fram till år 

2021. Psykiatriveckan anordnas vecka 43 varje år och verkar för att lyfta 

psykisk ohälsa. Veckan bidrar till ett främjande arbete genom samtal om 

psykisk ohälsa och de föreläsningar som Psykiatriveckan håller. 2021 hölls 

föreläsningar på temat psykisk ohälsa med Lukas Svärd, Frida Boisen, Paula 

Lindberg och Magnus Hedman. Målet med insatsen upplevs ha uppnåtts då 

föreläsningarna bidragit till att sprida kunskap om psykisk ohälsa till 

allmänheten och veckan har bidragit till att bryta det stigma som finns kring 

psykisk ohälsa. Pengarna har gått till föreläsarna som hållit föredrag under 

Psykiatriveckan. 

Underlag 

Återrapport psykiatriveckan år 2021 

Tjänsteutlåtande Återrapport Psykiatriveckan år 2021 
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§ 15 Dnr 2020/00489804 

Återrapportering av stimulansmedel till 
ungdomsprojektet år 2021 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Bakgrund 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljade i slutet på år 2020 40 000 kr till 

Ungdomsprojektet. Ungdomsprojektet är en ideell förening 

”Ungdomsprojektet i Falköping” som drivs av stadens kyrkor; Svenska 

kyrkan, Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan, Allianskyrkan och 

Varensbergskyrkan. Syftet med projektet är att motivera elever till bra 

resultat i skolan, att motverka droger, mobbing och rasism, att verka för en 

meningsfull fritid samt att verka för att ge elever ett sunt och friskt 

självförtroende. Detta görs genom att elevstödjare uppehåller sig i skolan 

varje dag i veckan. Från november 2019 har man en skolcoach som arbetar 

heltid på högstadieskolan Kyrkerörsskolan. Projektet kompletterar skolornas 

eget elevvårdsarbete och de elevvårdskonsulenter som anställts. Finansiering 

av projektet sker med stöd från kyrkorna i kommunen och man söker även 

medel via olika stiftelser.                                                                                    

Målet med insatsen upplevs ha uppnåtts då medlen har gått till lön och 

sociala avgifter för den skolcoach som arbetat för elever på Kyrkerörskolan i 

Falköping. Coachen har funnits som extra resurs för elever och lärare genom 

att finnas till i elevernas uppehållsrum, café och bibliotek, och har som extra 

vuxen på skolan funnits som resurs för att motverka rasism och mobbning. 

Pengarna har gått till lön och sociala avgifter. 

Underlag 

Återrapport Ungdomsprojektet år 2021 

Tjänsteutlåtande Återrapport Ungdomsprojektet år 2021 
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§ 16 Dnr 2019/00566990 

Redovisning av bidrag till föreningar för att främja 
mötesplatser och fysisk aktivitet år 2021 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Bakgrund 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete tilldelade i början på 2021 50 000 kr till 

kultur- och fritidsförvaltningen att fördela bidrag till föreningar utifrån 

framtagna riktlinjer som handlade om att främja mötesplatser och fysisk 

aktivitet i våra landsorter. Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare på 

kultur- och fritidsförvaltningen har redogjort för hur medel har fördelats 

under år 2021. Av de 50 000 kr som beviljades har medel fördelats till 

följande insatser;  

Pilgrim Skaraborg för leduppmärkning  

Föräldrar samt Broddetorp GoIF i Broddetorps för grusplan och isbana  

Föreningen Brädan för att bygga betongpark  

Elljusspåret i Kinnarp/Slutarp  

 

Stimulansmedlen har haft betydelse för att föra ut, stärka och tydliggöra 

folkhälsoperspektivet i förhållande till föreningsbidragssystemet. En 

eventuell förlängning av beslutet bör följa det utvecklingsarbete som pågår 

inom kultur och fritidsförvaltningen rörande föreningsbidrag i framtiden.  

Underlag 

Tjänsteutlåtande, 2022-03-18 
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§ 17 Dnr 2022/00151 

Folkhälsopris år 2021 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete tilldelar Danska vägens gruppboende 

för arbetet med hälsoresan folkhälsopriset om 10 000 kr. 

2 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete tilldelar Violeta Kazic för Art Dance 

och hennes arbete med att inspirera barn och ungdomar till eget driv och 

rörelse folkhälsopriset om 10 000 kr. 

Bakgrund 

Falköpings kommun delar varje år ut folkhälsopriset om 10 000 kr. Detta för 

att uppmärksamma och belöna personer eller aktörer som genom 

hälsofrämjande arbete påverkar kommunens medborgare att förbättra sin 

hälsa. Priset delas ut för nyskapande arbete som främjar hälsan, goda 

livsvillkor, hälsofrämjande livsmiljöer och/eller levnadsvanor. Samrådet för 

lokalt folkhälsoarbete utser vem eller vilka som får årets folkhälsopris. 

Pristagaren brukar normalt uppmärksammas i samband med firande på 6 

juni, men årets utdelning planeras att genomföras under enklare former den 

17 juni. 

Nomineringar till 2021 års pris:  

Danska vägens gruppboende för arbetet med hälsoresan 

Har något som vi kallar hälsoresan, det innebär att alla på boendet och 

personal räknar steg som sedan omvandlas till km och mil, vi har 

promenader varje kväll och utflykter med olika aktiviteter på helgerna. Vi 

har kommit så långt att nästa mål är Thailand. Detta ritas in på en karta. Vår 

eldsjäl på boendet är våran stödpedagog Camilla Jönsson. 

Violeta Kazic för Art Dance och hennes arbete med att inspirera barn 

och ungdomar till eget driv och rörelse 

Violeta kom till Sverige och Falköping från kriget och tog med sig sina 

danskunskaper och sin passion för dans.  

2007 var hon en av eldsjälarna som startade upp Art Dance, en dansförening 

som därefter vuxit och lärt många, många barn och ungdomar vad 

dansglädje, gemenskap och rörelse gör med människor och välmående. 

Utöver Art Dance engagerar sig Violeta (även det ideellt) i aktiviteter som 

hon inspirerar barn och ungdomar att driva själva. Detta som till exempel 

Ållecrew (elever på Ållebergsgymnasiet) uppvisningar av olika slag på olika 

evenemang runt om i kommunen och stöttar unga dansare som tack vare 

hennes engagemang tar sig vidare ut i livet med dansen som fokus. Både i 

 K
M

S 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
39

75
32

58
5





 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 

MÖTESANTECKNINGAR 
Sida 

10 (12) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-04 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

större tävlingssammanhang (hon har lett flera falköpingsungdomar bland 

annat till att via DSF representera Sverige som till exempel i landslaget EM i 

hiphop i Bryssel!) till livsval som att välja dans och rörelse till framtida 

yrkeskarriär. 

Violeta är en stor inspiratör som gjort så enormt mycket för Falköping 

genom att skapa ett intresse för dansen, en vilja att röra sig, att kunna se 

rörelsen som ett livsval och gemenskapen i dans över alla gränser såväl kön, 

nationalitet som kunskap. Alla kan! 

Utan Violeta hade Falköping varit lite stillsammare och haft lite mindre färg! 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Folkhälsopris år 2021 

Yrkanden 

Karola Svensson (C) yrkar att tilldela folkhälsopriset för år 2021 till Danska 

vägens gruppboende för arbetet med hälsoresan om 10 000 kr och Violeta 

Kazic för Art Dance och hennes arbete med att inspirera barn och ungdomar 

till eget driv och rörelse om 10 000 kr. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Karola Svenssons (C) yrkande och finner 

att samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar i enlighet med yrkandet. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Violeta Kazic 

Camilla Jönsson 

Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 18 Dnr 2022/00091 

Information om uppföljning av ungdomsmottagningen i 
Skaraborg/Falköping år 2021 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 

1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Bakgrund 

Ungdomsmottagningarna i Västra Götaland har FN:s förklaring om 

mänskliga rättigheter och barnkonventionens fyra grundprinciper som 

värdegrund för verksamheten. Ungdomar som vänder sig till 

ungdomsmottagningen i ska känna sig sedda, trygga och tillitsfulla i mötet, 

de ska också uppleva att de blir bemötta och har tillgång till mottagningen på 

ett likvärdigt sätt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, 

sexuell läggning och ålder. Ungdomsmottagningen ska också utgå från ett 

normmedvetet förhållningssätt med målet att detta ska göra så att alla unga 

känner sig inkluderade och välkomna. 

År 2021 har inneburit ytterligare ett år med Covid-19-pandemin, vilket har 

påverkat ungdomsmottagningarna. Ungdomsmottagningarnas personal har 

på grund av pandemin fått ställa om verksamheten och framför allt den 

medicinska personalen har bemannat andra vårdenheter som 

smittspårningsenheten, förlossning och BB under olika perioder, vilket har 

påverkat tillgängligheten till preventivmedel och vård relaterad till sexuell 

och reproduktiv hälsa och rättigheter för regionens ungdomar. Den minskade 

bemanningen och restriktioner har kompenserats genom digitala 

anpassningar av verksamheten, så som digitala möten. En satsning på On-

linemottagningen har genomförts och den har under 2021 haft 5281 besök. 

Drop-in-mottagningar har ställts in under vår och sommar för att undvika 

trängsel och smittspridning, men under hösten har webbokning 

implementerats som en form av drop-in. Även den utåtriktade verksamheten 

med fysiska besök på skolorna har till stora delar varit inställd, men en film 

har skickats till högstadieskolorna och digitala möten har arrangerats med de 

klasser som tagit del av filmen. 

Arbete med sammanhållning och utveckling tillsammans, efter en 

omorganisation som skedde då Göteborgs ungdomsmottagningar från 

Göteborgs stad övergick till att tillhöra Regionhälsan i Västra 

Götalandsregionen år 2020, har på grund av pandemin haft minde 

möjligheter att genomföras på grund av risk för smittspridning. Det är nu 

cirka 250 medarbetare som tillsammans fortsätter att bygga framtidens 

ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen och en positiv effekt av 

 K
M

S 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
39

75
32

58
5





 

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete 

MÖTESANTECKNINGAR 
Sida 

12 (12) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-04 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

omorganisationen är att alla ungdomsmottagningar får ytterligare insikt i de 

speciella satsningar som endast funnits i Göteborgs området tidigare. Några 

exempel är HälsUM och Ung utsatt. 

Utvecklingsmöjligheter i arbetet på ungdomsmottagningarna handlar delvis 

om att inom kompetensområdet anpassa metodiken till de arenor som 

ungdomarna befinner sig på. 

Den stora framtida oron är pandemins konsekvenser på ungdomars psykiska 

hälsa. Digital skolgång, minskade fritidsaktiviteter och sociala sammanhang 

har påverkat måendet och det befaras att redan utsatta ungdomar, som lever 

med familjekonflikter där fysiskt och psykiskt våld förekommer, har blivit 

än mer utsatta under pandemin. Det finns en oro för att tillgången till vård 

relaterad till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter prioriterats bort 

under pandemin. Fortsatt erhållande av riktade statliga medlen för att främja 

barn och ungas hälsa är viktigt för att kunna möta upp den efterfrågan som 

befaras öka gällande psykisk ohälsa i pandemins spår.  

Underlag 

Årsrapport från ungdomsmottagningar i Östra Skaraborg, Falköping, Hjo, 

Karlsborg, Skövde, Tibro och Tidaholm år 2021, 2022-02-07 

Tjänsteutlåtande information om uppföljning av ungdomsmottagningen i 

Skaraborg/Falköping år 2021 
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 11:00–12:06 


Beslutande Karola Svensson (C), ordförande, Falköpings kommun 
Ingvor Bergman (S), Falköpings kommun 
Maria Hjärtqvist (S), Västra Götalandsregionen 
Mona Johansson (KD), Västra Götalandsregionen 
 


Övriga närvarande 
 
 
 


Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Hannah Fredriksson, praktikant 


  


Underskrifter                               Mötesanteckningarna har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 12-18 


Ordförande Karola Svensson 
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§ 12 Dnr 2022/00044 


Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt 
folkhälsoarbete 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 


handlingarna. 


Bakgrund 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes insatser delfinansieras av ett 


samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och Falköpings kommun. 


Samrådet har en årlig budget på 984 tusen kronor. Dessa medel fördelas till 


insatser inom följande prioriterade områden, goda livsvillkor, 


hälsofrämjande livsmiljöer samt tobak, alkohol, narkotika dopning och spel. 


Samrådet har sedan tidigare tagit en del beslut som innebär att en stor del av 


budgeten är intecknad. Prognosen är en budget i balans vid årsskiftet.  


Underlag 


Tjänsteutlåtande ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt 


folkhälsoarbete per april år 2022 


Ekonomisk redovisning för samrådet för lokalt folkhälsoarbete per 1 april år 


2022 
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§ 13 Dnr 2022/00042000 


Redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes 
presidiums delegationsbeslut 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att nedanstående 


delegationsbeslut läggs till handlingarna. 


Bakgrund 


Under februari och mars månad togs 4 delegationsbeslut gällande 


stimulansmedel från samråd för lokalt folkhälsoarbetes medel. 


Delegationsbeslutet fattades med stöd av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes 


beslut den 27 februari år 2019 §2. 


Beviljande av medel sommarbadkort KS 2022/00144  


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes presidium beslutade att avsätta 40 000 


kr till badkort till samtliga elever i åk 6 i Falköpings kommun. Syftet med 


insatsen är att förbättra simkunnighet och fysisk aktivitet samt bidra till en 


meningsfull fritid genom att ge fler ungdomar möjlighet att besöka 


kommunens badanläggningar. I årskurs 6 är kunskapskravet för godkänt 


betyg i idrott att kunna simma 200 meter. De allra flesta eleverna i 


Falköpings kommun har nått det målet, men vattenvana och simkunnighet är 


en färskvara. Genom ett badkort på sommaren kan ungdomarna ges en 


möjlighet att upprätthålla sin vattenvana och förhoppningsvis få ökat intresse 


för fortsatt aktivitet i vatten i form av bad, lek och simning både som 


rekreation och motionsform under lång tid framöver.  


Beviljande av medel till utvecklingsarbete inom kommunala 
aktivitetsansvaret KS 2022/00145 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes presidium beviljade 5000 kr till barn- 


och utbildningsförvaltningen för att kunna erbjuda en verksamhet inom 


kommunens aktivitetsansvar där en träffpunkt med dialog och 


relationsskapande kan ske med unga som står längst bort från studier och 


arbete, och som inte har någon annan aktivitet. Syftet med verksamheten är 


att bryta utanförskap och förebygga ohälsa genom att bygga relationer och 


stötta ungdomarnas livssituation som kan ge första steg till att närma sig 


studier eller arbete. Att ge ungdomarna en känsla av sammanhang och 


struktur i vardagen bidrar till folkhälsoarbetet. Pengarna är tänkta att gå till 


frukost/fika, studiebesök, sociala aktiviteter, studiematerial för att jobba med 


självkänsla eller ångestproblematik, åka på mässor kopplade till 


arbetsmarknad/studier, prova på fritidsaktiviteter, jobbsökaraktiviteter med 


mera.  


Beviljande av medel till resiliensarbete i förskolan KS 2022/00150 
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Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes presidium beviljade 5000 


Specialpedagogiskt Centrum för att hålla ”Föreläsning om resiliens i 


förskolan; att rusta barn och unga”. Det är föreläsaren Therese Skoog som 


ska föreläsa för rektorer och specialpedagoger i förskolan. Föreläsningen 


handlar om hur vi kan rusta barn och unga för att hantera livets krav och 


påfrestningar genom att arbeta med deras resiliens. Förskolan utgör en 


vardagsmiljö där stödjande och förebyggande insatser för barns psykiska 


hälsa kan formas och där finns även möjligheten att stärka barns välmående, 


delaktighet och handlingskraft. Pengarna är tänkta att användas till att kunna 


genomföra föreläsningen med Therese Skoog för att vidareutveckla 


förskolans arbete med att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika 


villkor för alla barn i förskolan. 


Beviljande av medel till demenslots KS 2022/00154 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes presidium beviljade 39 500 kr till 


socialförvaltningen 39 500 kr för att kunna erbjuda Demenslotsen, ett digitalt 


anhörigstöd som ger stöd och information om hjälp, från diagnos och genom 


hela sjukdomsförloppet. Demenslotsen fungerar som ett komplement till 


demenssjuksköterska och är en digital mötesplats. Syftet med att erbjuda 


systemet är att utöka stödet till anhöriga då dessa har många frågor om 


situationen och är i behov av stöd samtidigt som tillgången till utbildad 


personal minskar. Att ge det extra stödet i form av Demenslotsen till 


anhöriga, som ofta är äldre, bidrar till folkhälsoarbetet då det kan ha stor 


påverkan på den egna hälsan att vara anhörig. Pengarna är tänkta att gå till 


den uppstartsavgift som innebär två utbildningsdagar och tillgång till 


Demenslotsen för Falköping kommuns invånare. 


Underlag 


Tjänsteutlåtande redovisning av samrådet för lokalt folkhälsoarbetes 


presidiums delegationsbeslut februari, mars år 2022 
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§ 14 Dnr 2020/00013 


Återrapportering av stimulansmedel till Psykiatriveckan 
2020 - förskjutet till år 2021 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 


handlingarna. 


Bakgrund 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljade under år 2020 50 000 kr till 


Psykiatriveckan för år 2020. På grund av Covid sköts arbetet fram till år 


2021. Psykiatriveckan anordnas vecka 43 varje år och verkar för att lyfta 


psykisk ohälsa. Veckan bidrar till ett främjande arbete genom samtal om 


psykisk ohälsa och de föreläsningar som Psykiatriveckan håller. 2021 hölls 


föreläsningar på temat psykisk ohälsa med Lukas Svärd, Frida Boisen, Paula 


Lindberg och Magnus Hedman. Målet med insatsen upplevs ha uppnåtts då 


föreläsningarna bidragit till att sprida kunskap om psykisk ohälsa till 


allmänheten och veckan har bidragit till att bryta det stigma som finns kring 


psykisk ohälsa. Pengarna har gått till föreläsarna som hållit föredrag under 


Psykiatriveckan. 


Underlag 


Återrapport psykiatriveckan år 2021 


Tjänsteutlåtande Återrapport Psykiatriveckan år 2021 
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§ 15 Dnr 2020/00489804 


Återrapportering av stimulansmedel till 
ungdomsprojektet år 2021 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 


handlingarna. 


Bakgrund 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljade i slutet på år 2020 40 000 kr till 


Ungdomsprojektet. Ungdomsprojektet är en ideell förening 


”Ungdomsprojektet i Falköping” som drivs av stadens kyrkor; Svenska 


kyrkan, Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan, Allianskyrkan och 


Varensbergskyrkan. Syftet med projektet är att motivera elever till bra 


resultat i skolan, att motverka droger, mobbing och rasism, att verka för en 


meningsfull fritid samt att verka för att ge elever ett sunt och friskt 


självförtroende. Detta görs genom att elevstödjare uppehåller sig i skolan 


varje dag i veckan. Från november 2019 har man en skolcoach som arbetar 


heltid på högstadieskolan Kyrkerörsskolan. Projektet kompletterar skolornas 


eget elevvårdsarbete och de elevvårdskonsulenter som anställts. Finansiering 


av projektet sker med stöd från kyrkorna i kommunen och man söker även 


medel via olika stiftelser.                                                                                    


Målet med insatsen upplevs ha uppnåtts då medlen har gått till lön och 


sociala avgifter för den skolcoach som arbetat för elever på Kyrkerörskolan i 


Falköping. Coachen har funnits som extra resurs för elever och lärare genom 


att finnas till i elevernas uppehållsrum, café och bibliotek, och har som extra 


vuxen på skolan funnits som resurs för att motverka rasism och mobbning. 


Pengarna har gått till lön och sociala avgifter. 


Underlag 


Återrapport Ungdomsprojektet år 2021 


Tjänsteutlåtande Återrapport Ungdomsprojektet år 2021 
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§ 16 Dnr 2019/00566990 


Redovisning av bidrag till föreningar för att främja 
mötesplatser och fysisk aktivitet år 2021 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 


handlingarna. 


Bakgrund 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbete tilldelade i början på 2021 50 000 kr till 


kultur- och fritidsförvaltningen att fördela bidrag till föreningar utifrån 


framtagna riktlinjer som handlade om att främja mötesplatser och fysisk 


aktivitet i våra landsorter. Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare på 


kultur- och fritidsförvaltningen har redogjort för hur medel har fördelats 


under år 2021. Av de 50 000 kr som beviljades har medel fördelats till 


följande insatser;  


Pilgrim Skaraborg för leduppmärkning  


Föräldrar samt Broddetorp GoIF i Broddetorps för grusplan och isbana  


Föreningen Brädan för att bygga betongpark  


Elljusspåret i Kinnarp/Slutarp  


 


Stimulansmedlen har haft betydelse för att föra ut, stärka och tydliggöra 


folkhälsoperspektivet i förhållande till föreningsbidragssystemet. En 


eventuell förlängning av beslutet bör följa det utvecklingsarbete som pågår 


inom kultur och fritidsförvaltningen rörande föreningsbidrag i framtiden.  


Underlag 


Tjänsteutlåtande, 2022-03-18 
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§ 17 Dnr 2022/00151 


Folkhälsopris år 2021 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete tilldelar Danska vägens gruppboende 


för arbetet med hälsoresan folkhälsopriset om 10 000 kr. 


2 Samrådet för lokalt folkhälsoarbete tilldelar Violeta Kazic för Art Dance 


och hennes arbete med att inspirera barn och ungdomar till eget driv och 


rörelse folkhälsopriset om 10 000 kr. 


Bakgrund 


Falköpings kommun delar varje år ut folkhälsopriset om 10 000 kr. Detta för 


att uppmärksamma och belöna personer eller aktörer som genom 


hälsofrämjande arbete påverkar kommunens medborgare att förbättra sin 


hälsa. Priset delas ut för nyskapande arbete som främjar hälsan, goda 


livsvillkor, hälsofrämjande livsmiljöer och/eller levnadsvanor. Samrådet för 


lokalt folkhälsoarbete utser vem eller vilka som får årets folkhälsopris. 


Pristagaren brukar normalt uppmärksammas i samband med firande på 6 


juni, men årets utdelning planeras att genomföras under enklare former den 


17 juni. 


Nomineringar till 2021 års pris:  


Danska vägens gruppboende för arbetet med hälsoresan 


Har något som vi kallar hälsoresan, det innebär att alla på boendet och 


personal räknar steg som sedan omvandlas till km och mil, vi har 


promenader varje kväll och utflykter med olika aktiviteter på helgerna. Vi 


har kommit så långt att nästa mål är Thailand. Detta ritas in på en karta. Vår 


eldsjäl på boendet är våran stödpedagog Camilla Jönsson. 


Violeta Kazic för Art Dance och hennes arbete med att inspirera barn 


och ungdomar till eget driv och rörelse 


Violeta kom till Sverige och Falköping från kriget och tog med sig sina 


danskunskaper och sin passion för dans.  


2007 var hon en av eldsjälarna som startade upp Art Dance, en dansförening 


som därefter vuxit och lärt många, många barn och ungdomar vad 


dansglädje, gemenskap och rörelse gör med människor och välmående. 


Utöver Art Dance engagerar sig Violeta (även det ideellt) i aktiviteter som 


hon inspirerar barn och ungdomar att driva själva. Detta som till exempel 


Ållecrew (elever på Ållebergsgymnasiet) uppvisningar av olika slag på olika 


evenemang runt om i kommunen och stöttar unga dansare som tack vare 


hennes engagemang tar sig vidare ut i livet med dansen som fokus. Både i 
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större tävlingssammanhang (hon har lett flera falköpingsungdomar bland 


annat till att via DSF representera Sverige som till exempel i landslaget EM i 


hiphop i Bryssel!) till livsval som att välja dans och rörelse till framtida 


yrkeskarriär. 


Violeta är en stor inspiratör som gjort så enormt mycket för Falköping 


genom att skapa ett intresse för dansen, en vilja att röra sig, att kunna se 


rörelsen som ett livsval och gemenskapen i dans över alla gränser såväl kön, 


nationalitet som kunskap. Alla kan! 


Utan Violeta hade Falköping varit lite stillsammare och haft lite mindre färg! 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande Folkhälsopris år 2021 


Yrkanden 


Karola Svensson (C) yrkar att tilldela folkhälsopriset för år 2021 till Danska 


vägens gruppboende för arbetet med hälsoresan om 10 000 kr och Violeta 


Kazic för Art Dance och hennes arbete med att inspirera barn och ungdomar 


till eget driv och rörelse om 10 000 kr. 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på Karola Svenssons (C) yrkande och finner 


att samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar i enlighet med yrkandet. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Violeta Kazic 


Camilla Jönsson 


Johanna Jonsson, folkhälsostrateg            
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§ 18 Dnr 2022/00091 


Information om uppföljning av ungdomsmottagningen i 
Skaraborg/Falköping år 2021 


Samrådet för lokalt folkhälsoarbetes beslut 


1  Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beslutar att lägga informationen till 


handlingarna. 


Bakgrund 


Ungdomsmottagningarna i Västra Götaland har FN:s förklaring om 


mänskliga rättigheter och barnkonventionens fyra grundprinciper som 


värdegrund för verksamheten. Ungdomar som vänder sig till 


ungdomsmottagningen i ska känna sig sedda, trygga och tillitsfulla i mötet, 


de ska också uppleva att de blir bemötta och har tillgång till mottagningen på 


ett likvärdigt sätt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 


etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, 


sexuell läggning och ålder. Ungdomsmottagningen ska också utgå från ett 


normmedvetet förhållningssätt med målet att detta ska göra så att alla unga 


känner sig inkluderade och välkomna. 


År 2021 har inneburit ytterligare ett år med Covid-19-pandemin, vilket har 


påverkat ungdomsmottagningarna. Ungdomsmottagningarnas personal har 


på grund av pandemin fått ställa om verksamheten och framför allt den 


medicinska personalen har bemannat andra vårdenheter som 


smittspårningsenheten, förlossning och BB under olika perioder, vilket har 


påverkat tillgängligheten till preventivmedel och vård relaterad till sexuell 


och reproduktiv hälsa och rättigheter för regionens ungdomar. Den minskade 


bemanningen och restriktioner har kompenserats genom digitala 


anpassningar av verksamheten, så som digitala möten. En satsning på On-


linemottagningen har genomförts och den har under 2021 haft 5281 besök. 


Drop-in-mottagningar har ställts in under vår och sommar för att undvika 


trängsel och smittspridning, men under hösten har webbokning 


implementerats som en form av drop-in. Även den utåtriktade verksamheten 


med fysiska besök på skolorna har till stora delar varit inställd, men en film 


har skickats till högstadieskolorna och digitala möten har arrangerats med de 


klasser som tagit del av filmen. 


Arbete med sammanhållning och utveckling tillsammans, efter en 


omorganisation som skedde då Göteborgs ungdomsmottagningar från 


Göteborgs stad övergick till att tillhöra Regionhälsan i Västra 


Götalandsregionen år 2020, har på grund av pandemin haft minde 


möjligheter att genomföras på grund av risk för smittspridning. Det är nu 


cirka 250 medarbetare som tillsammans fortsätter att bygga framtidens 


ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen och en positiv effekt av 
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omorganisationen är att alla ungdomsmottagningar får ytterligare insikt i de 


speciella satsningar som endast funnits i Göteborgs området tidigare. Några 


exempel är HälsUM och Ung utsatt. 


Utvecklingsmöjligheter i arbetet på ungdomsmottagningarna handlar delvis 


om att inom kompetensområdet anpassa metodiken till de arenor som 


ungdomarna befinner sig på. 


Den stora framtida oron är pandemins konsekvenser på ungdomars psykiska 


hälsa. Digital skolgång, minskade fritidsaktiviteter och sociala sammanhang 


har påverkat måendet och det befaras att redan utsatta ungdomar, som lever 


med familjekonflikter där fysiskt och psykiskt våld förekommer, har blivit 


än mer utsatta under pandemin. Det finns en oro för att tillgången till vård 


relaterad till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter prioriterats bort 


under pandemin. Fortsatt erhållande av riktade statliga medlen för att främja 


barn och ungas hälsa är viktigt för att kunna möta upp den efterfrågan som 


befaras öka gällande psykisk ohälsa i pandemins spår.  


Underlag 


Årsrapport från ungdomsmottagningar i Östra Skaraborg, Falköping, Hjo, 


Karlsborg, Skövde, Tibro och Tidaholm år 2021, 2022-02-07 


Tjänsteutlåtande information om uppföljning av ungdomsmottagningen i 


Skaraborg/Falköping år 2021 
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