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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:00–15:58, ajournering kl. 15:00–15:05 

Beslutande Karola Svensson (C), Ordförande 
Adam Johansson (M), 1:e vice 
ordförande 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S) 
Eva Dahlgren (C), tjänstg. ers. 
Jonas Larsson (SD) 
Johanna Svensson (S) 
 

Sture Olsson (M) 
Vanja Wallemyr (C) 
Marita Ljus (SD) 
Susanne Berglund (S), §§ 19-23, del av 
§ 24, kl. -15:34 
Erik Kyrkander (V) 
Caroline Lundberg (M), tjänstg. ers. 

Övriga närvarande 
 
 
 

Pia Alhäll, kommundirektör 
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation 
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 
Karoline Jernsparv, ungdomsstrateg, del av § 19 -14:45, §§ 20-21 
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Catharina Svensson, specialpedagog, § 19 
Henrik Ader, verksamhetschef, § 19 
Alicia Svensson, ungdomskonsulent, § 19 
Sofia Hammarstrand, koordinator, § 20 
Sofia Wallin, elevkonsulent, § 20 
Peter Löfholm, verksamhetschef, § 20 
Magnus Schedin, socialchef, § 21 
Maria Burlin, rektor, § 24 

Justerare Ingvor Bergman (S) 

Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 19-24 

Ordförande Karola Svensson 

Justerare  Ingvor Bergman  
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Sammanträdesdatum 2022-06-09 

Justeringsdatum 2022-06-23 

Anslaget är uppsatt  2022-06-23–2022-07-14 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Sebastian Helin 
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Ärendelista 

§ 19 Dnr 2021/00532 
Uppföljning av projekten "Läsglädje", "Trygghet och studiero 
Högstadium Centrum" och "Områdesbaserat arbete - 
Allaktivitetshus" ............................................................................... 3 

§ 20 Dnr 2022/00279 
Information om Kommunens aktivitetsansvar (KAA) .................... 5 

§ 21 Dnr 2022/00280 
Information om placeringar och omhändertagande av unga ........ 6 

§ 22 Dnr 2019/00552100 
Information om arbetet med "Ett socialt hållbart Dotorp" ............ 7 

§ 23 Dnr 2021/00478 
Lägesuppdatering friskvårdbidrag och samarbete med gymmen 8 

§ 24 Dnr 2022/00285 
Information om kommunens arbete med elever som har kommit 
långt i sin kunskapsinlärning .......................................................... 9 
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§ 19 Dnr 2021/00532 

Uppföljning av projekten "Läsglädje", "Trygghet och 
studiero Högstadium Centrum" och "Områdesbaserat 
arbete - Allaktivitetshus" 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Information 

Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde den 18 maj 2022, § 81 

att godkänna inkomna återrapporteringar från nämnderna gällande 

strategiska utvecklingsmedel. Under sammanträdet ges mer genomgående 

information tre av projekten, "Läsglädje", "Trygghet och studiero 

Högstadium Centrum" och "Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus. 

Informationen nedan är utgör kort beskrivning av projektet. 

 

Läsglädje  

Att skapa förutsättningar för barn i de yngre åren att under 

sommarmånaderna stärka läsningen, få lustfyllda lässtunder enskilt och 

tillsammans med andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön. Totalt 

beviljades 170 000 kronor varav projektets totala kostnader landade på 

153 000 kronor. Utifrån de uppföljningar och utvärderingar som gjorts har 

Läsglädje gjort skillnad för eleverna. Två tredjedelar av gruppen har fått en 

markant bättre läshastighet. Kvalitén på läsningen har förbättrats. Projektet 

omfattade 36 barn under veckorna 24-26 sommaren år 2021.   

 

Trygghet och studiero på Högstadium Centrum Nämnden beviljades 

150 000 kronor för att förstärka vuxennärvaron på Högstadium centrum 

under höstterminen år 2021. Två personer anställdes under senare delen av 

höstterminen, deras lönekostnad motsvarar beviljade strategiska 

utvecklingsmedel för projektet.  

 

Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus  

Syftet med projektet är identifiera förutsättningarna för ett arbetssätt med 

allaktivitetshus som nav och kunna jobba mer långsiktigt med 

områdesbaserat arbete, där insatser och samverkan kommer att se olika ut, 

beroende på område/samhälle. Projektet beviljades strategiska 

utvecklingsmedel om 610 000 kronor för år 2021 och projektet genomfördes 

inom angiven budget. Under 2021 har projektledaren samordnat och 

utvecklat det områdesbaserade arbetet och det har bidragit till nya arbetssätt 

och metoder där främjande och förebyggande insatser är i fokus. Snabbt 
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identifierades också utmaningar i detta arbete, där förutsättningarna för att 

arbeta områdesbaserat behövde stärkas med strukturer internt i kommunen 

föst innan arbetet med allaktivitetshus kan bli aktuellt. Stort fokus har också 

legat på att omvärldsbevaka hur andra kommuner arbetat med frågan och 

strukturerat arbetet. Dels för att inhämta kunskap men också att lära av 

misstag som kan undvikas i arbetet. Men effekten av projektets arbete har 

synts, inte mins på ”stigar” som nu är upptrampade, utmaningar som nu ses 

över och nya arbetsmetoder (ex. unga områdesutvecklare) men också 

utveckling inom olika verksamheter.  

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-03 

Återrapportering gällande projekten "Läsglädje", "Trygghet och studiero 

Högstadium Centrum" och "Områdesbaserat arbete - Allaktivitetshus 
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Digital justering 
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§ 20 Dnr 2022/00279 

Information om Kommunens aktivitetsansvar (KAA) 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen 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. Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har 

ansvar att leda, samordna och driva på ett aktivt och systematiskt socialt 

hållbarhetsarbete utifrån fem framtagna fokusområden där utbildning och 

sysselsättning är ett.  

 Barn, unga, familj och hälsa 

 Trygghet 

 Demokrati, inflytande och social sammanhållning 

 Utbildning och sysselsättning 

 Fysisk miljö och bostadsmiljö 

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) gör ett viktigt arbete för att skapa 

förutsättningar för utbildning och sysselsättning. Sofia Hammarstrand och 

Sofia Wallin berättar om KAA:s uppdrag. KAA är organisatoriskt placerade 

på kompetens- och arbetslivsförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen och finns till för ungdomar mellan 16-20 år som 

inte har påbörjat eller fullföljt ett gymnasieprogram. I dagsläget är det 

någonstans mellan 150-200 ungdomar. Aktivitetsansvaret kontaktar 

ungdomarna i syfte att vara en stöttning i frågor kring studier, arbete, hälsa 

och ska erbjuda lämpliga åtgärder framåt i syfte att närma sig studier eller 

jobb. Samverkan sker med gymnasieskolan, Arbetsmarknadscenter, 

socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, folkhögskolor, 

Lärcenter och vården.  
 

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-02 

  

 

            

 K
M

S,
 IB

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

44
55

56
48

4




 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6 (9) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-09 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
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§ 21 Dnr 2022/00280 

Information om placeringar och omhändertagande av 
unga  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Information 

På kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 9 juni ges en information 

om läget i Falköpings kommun vad gäller placeringar och omhändertagande 

av unga. Bland annat ges information om vilka kostnader kommunen har, 

vad för insatser som görs, vad analysen säger och vad prognosen är framåt.  

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-02 
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  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 22 Dnr 2019/00552100 

Information om arbetet med "Ett socialt hållbart 
Dotorp" 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Information 

Under året har två projekt startats upp för att stärka den sociala hållbarheten i 

Dotorpsområdet. Det ena sker i samverkan med Falköpings Hyresbostäder 

och syftar till att förbättra den sociala hållbarheten genom att stärka 

tryggheten och uppväxtvillkoren i området. Det andra projektet syftar till att 

skapa bättre fritidsförutsättningar genom att i samarbete med de 

idrottsföreningar som är aktiva i området stärka tryggheten, öka trivseln och 

få fler barn och unga som bor i området att vara föreningsaktiva. På 

kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet den 9 juni ges information 

om dessa båda projekts uppstart. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-02 
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§ 23 Dnr 2021/00478 

Lägesuppdatering friskvårdbidrag och samarbete med 
gymmen 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Information 

På kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet den 7 april gavs 

information om dopning och kommunens förebyggande arbete. Där nämndes 

hur samarbetet med de gym som finns i Falköpings kommun ser ut. På 

utskottet för social hållbarhets möte 9 juni ges en uppdaterad information om 

hur just samarbetet ser ut. Samarbetet utgår ifrån avtal som skrivs mellan 

kommunen och respektive gym där båda parter förbinder sig till ett antal 

åtaganden för att förebygga dopning. Detta bygger på en metod som kallas 

100 % ren hård träning som det rikstäckande nätverket Prodis (Prevention av 

dopning i Sverige) tagit fram.  

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-02 
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§ 24 Dnr 2022/00285 

Information om kommunens arbete med elever som har 
kommit långt i sin kunskapsinlärning 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Information 

Maria Burlin, rektor vid Vindängens skola presenterar arbetet kring elever 

som ligger långt fram i sin kunskapsinlärning. 

Vindängens skola har särskilt satsat på att synliggöra elever som har lätt för 

att uppnå kunskapskrav. Detta har skett genom kompetensutveckling med 

fokus på kollegialt lärande och utveckling av det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

Inledningsvis var det inte självklart att se varför elever som lätt når 

kunskapskraven skulle vara ett prioriterat fokusområde. Resultatet är att 

pedagogiska diskussioner allt mer handlar om alla elevers rätt att utvecklas, 

stimulans och ledning. 

Skolinspektionen granskade skolans arbete för elever som ligger långt fram i 

sin kunskapsutveckling. Granskningen visade goda resultat för Vindängens 

skola och noterade inga utvecklingsområden.     
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§ 19 Dnr 2021/00532 


Uppföljning av projekten "Läsglädje", "Trygghet och 
studiero Högstadium Centrum" och "Områdesbaserat 
arbete - Allaktivitetshus" 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Information 


Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde den 18 maj 2022, § 81 


att godkänna inkomna återrapporteringar från nämnderna gällande 


strategiska utvecklingsmedel. Under sammanträdet ges mer genomgående 


information tre av projekten, "Läsglädje", "Trygghet och studiero 


Högstadium Centrum" och "Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus. 


Informationen nedan är utgör kort beskrivning av projektet. 


 


Läsglädje  


Att skapa förutsättningar för barn i de yngre åren att under 


sommarmånaderna stärka läsningen, få lustfyllda lässtunder enskilt och 


tillsammans med andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön. Totalt 


beviljades 170 000 kronor varav projektets totala kostnader landade på 


153 000 kronor. Utifrån de uppföljningar och utvärderingar som gjorts har 


Läsglädje gjort skillnad för eleverna. Två tredjedelar av gruppen har fått en 


markant bättre läshastighet. Kvalitén på läsningen har förbättrats. Projektet 


omfattade 36 barn under veckorna 24-26 sommaren år 2021.   


 


Trygghet och studiero på Högstadium Centrum Nämnden beviljades 


150 000 kronor för att förstärka vuxennärvaron på Högstadium centrum 


under höstterminen år 2021. Två personer anställdes under senare delen av 


höstterminen, deras lönekostnad motsvarar beviljade strategiska 


utvecklingsmedel för projektet.  


 


Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus  


Syftet med projektet är identifiera förutsättningarna för ett arbetssätt med 


allaktivitetshus som nav och kunna jobba mer långsiktigt med 


områdesbaserat arbete, där insatser och samverkan kommer att se olika ut, 


beroende på område/samhälle. Projektet beviljades strategiska 


utvecklingsmedel om 610 000 kronor för år 2021 och projektet genomfördes 


inom angiven budget. Under 2021 har projektledaren samordnat och 


utvecklat det områdesbaserade arbetet och det har bidragit till nya arbetssätt 


och metoder där främjande och förebyggande insatser är i fokus. Snabbt 
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identifierades också utmaningar i detta arbete, där förutsättningarna för att 


arbeta områdesbaserat behövde stärkas med strukturer internt i kommunen 


föst innan arbetet med allaktivitetshus kan bli aktuellt. Stort fokus har också 


legat på att omvärldsbevaka hur andra kommuner arbetat med frågan och 


strukturerat arbetet. Dels för att inhämta kunskap men också att lära av 


misstag som kan undvikas i arbetet. Men effekten av projektets arbete har 


synts, inte mins på ”stigar” som nu är upptrampade, utmaningar som nu ses 


över och nya arbetsmetoder (ex. unga områdesutvecklare) men också 


utveckling inom olika verksamheter.  


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-03 


Återrapportering gällande projekten "Läsglädje", "Trygghet och studiero 


Högstadium Centrum" och "Områdesbaserat arbete - Allaktivitetshus 
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§ 20 Dnr 2022/00279 


Information om Kommunens aktivitetsansvar (KAA) 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen 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. Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har 


ansvar att leda, samordna och driva på ett aktivt och systematiskt socialt 


hållbarhetsarbete utifrån fem framtagna fokusområden där utbildning och 


sysselsättning är ett.  


 Barn, unga, familj och hälsa 


 Trygghet 


 Demokrati, inflytande och social sammanhållning 


 Utbildning och sysselsättning 


 Fysisk miljö och bostadsmiljö 


Kommunens aktivitetsansvar (KAA) gör ett viktigt arbete för att skapa 


förutsättningar för utbildning och sysselsättning. Sofia Hammarstrand och 


Sofia Wallin berättar om KAA:s uppdrag. KAA är organisatoriskt placerade 


på kompetens- och arbetslivsförvaltningen och barn- och 


utbildningsförvaltningen och finns till för ungdomar mellan 16-20 år som 


inte har påbörjat eller fullföljt ett gymnasieprogram. I dagsläget är det 


någonstans mellan 150-200 ungdomar. Aktivitetsansvaret kontaktar 


ungdomarna i syfte att vara en stöttning i frågor kring studier, arbete, hälsa 


och ska erbjuda lämpliga åtgärder framåt i syfte att närma sig studier eller 


jobb. Samverkan sker med gymnasieskolan, Arbetsmarknadscenter, 


socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, folkhögskolor, 


Lärcenter och vården.  
 


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-02 
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§ 21 Dnr 2022/00280 


Information om placeringar och omhändertagande av 
unga  


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Information 


På kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 9 juni ges en information 


om läget i Falköpings kommun vad gäller placeringar och omhändertagande 


av unga. Bland annat ges information om vilka kostnader kommunen har, 


vad för insatser som görs, vad analysen säger och vad prognosen är framåt.  


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-02 
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§ 22 Dnr 2019/00552100 


Information om arbetet med "Ett socialt hållbart 
Dotorp" 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Information 


Under året har två projekt startats upp för att stärka den sociala hållbarheten i 


Dotorpsområdet. Det ena sker i samverkan med Falköpings Hyresbostäder 


och syftar till att förbättra den sociala hållbarheten genom att stärka 


tryggheten och uppväxtvillkoren i området. Det andra projektet syftar till att 


skapa bättre fritidsförutsättningar genom att i samarbete med de 


idrottsföreningar som är aktiva i området stärka tryggheten, öka trivseln och 


få fler barn och unga som bor i området att vara föreningsaktiva. På 


kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet den 9 juni ges information 


om dessa båda projekts uppstart. 


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-02 
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§ 23 Dnr 2021/00478 


Lägesuppdatering friskvårdbidrag och samarbete med 
gymmen 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Information 


På kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet den 7 april gavs 


information om dopning och kommunens förebyggande arbete. Där nämndes 


hur samarbetet med de gym som finns i Falköpings kommun ser ut. På 


utskottet för social hållbarhets möte 9 juni ges en uppdaterad information om 


hur just samarbetet ser ut. Samarbetet utgår ifrån avtal som skrivs mellan 


kommunen och respektive gym där båda parter förbinder sig till ett antal 


åtaganden för att förebygga dopning. Detta bygger på en metod som kallas 


100 % ren hård träning som det rikstäckande nätverket Prodis (Prevention av 


dopning i Sverige) tagit fram.  


Underlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-02 
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§ 24 Dnr 2022/00285 


Information om kommunens arbete med elever som har 
kommit långt i sin kunskapsinlärning 


Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Information 


Maria Burlin, rektor vid Vindängens skola presenterar arbetet kring elever 


som ligger långt fram i sin kunskapsinlärning. 


Vindängens skola har särskilt satsat på att synliggöra elever som har lätt för 


att uppnå kunskapskrav. Detta har skett genom kompetensutveckling med 


fokus på kollegialt lärande och utveckling av det systematiska 


kvalitetsarbetet. 


Inledningsvis var det inte självklart att se varför elever som lätt når 


kunskapskraven skulle vara ett prioriterat fokusområde. Resultatet är att 


pedagogiska diskussioner allt mer handlar om alla elevers rätt att utvecklas, 


stimulans och ledning. 


Skolinspektionen granskade skolans arbete för elever som ligger långt fram i 


sin kunskapsutveckling. Granskningen visade goda resultat för Vindängens 


skola och noterade inga utvecklingsområden.     
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