


















Klicka här för att ändra formatKommunikation 



• Språkombudsutbilning
• Andra utbildningsmöjligheter
-Via omställningsfonden – Traditionell 
utbildning
- Genom en app Lingio
• Utveckla samarbete med KAF



Språkombudsutbildningenn

• Språkombud bidrar till att skapa 
språkutvecklande arbetsplatser - Falnet 
(falkoping.se)

https://falnet.falkoping.se/var-organisation/socialforvaltningen/socialforvaltningens-nyheter/aktuellt-pa-socialforvaltningen/2022-06-01-sprakombud-bidrar-till-att-skapa-sprakutvecklande-arbetsplatser.html


Handlingsplan 

En del i utbildningen var att utforma en 
handlingsplan för verksamheten. 



Information till brukare som 
flyttar in på ÄBO
• Personal som jobbar i Falköpings kommun 

kommer från olika kulturer och speglar vårt 
samhälle vilket vi anser vara en tillgång i 
verksamheten. Respektfull kommunikation 
och gott bemötande är viktigt  både för dig 
som bor här och dem som jobbar här.







Klicka här för att ändra formatAktivitetssamordnare/IT fixare
KPR, 9 juni



Bakgrunden 
• Kritiken som fanns inget arbete görs för att 

motverka ensamhet.
• Maj 2021 får uppdraget vid SLG att anställa 

aktivitetssamordnare och It fixare. 
• Enkätundersökning slumpvisa seniorer 

sommaren 2021 ca 500, svar från ca 130. 
• Starten ska ske 1 september 2021 som ett 

projekt under 1 års tid.
• Annonsering och rekrytering sker under 

sommarmånaderna. 



Vad vill vi uppnå?

• Arbeta för att motverka ensamheten. 
• Att förebygga ett digitalt utanförskap.
• Målgruppen är Alla seniorer i Falköpings 

kommun. 



Arbetssätt/metod 

• Att inte arbeta med ”konstgjord andning” är 
tanken och vad menas med det? 

• Nå dem vi vanligtvis inte når. Kommer vi 
alltid lyckas? Nej.

• Att utveckla och tänka i nya banor ger också 
misslyckande. Tjolaholm, Bokcafé 0 kom. 
Informationsmöten på landsorterna få kom.

• Förtydligande av arbetsbeskrivning bör ske.





Från projekt till permanent 
verksamhet och kostnader
• Start 1 september 2021 genom 

projektpengar, statsbidrag att motverka 
ensamhet 2 miljoner. 

• Oktober 2021 fullmäktige beslutar att 
tillskjuta 2 miljoner i flerårsbudget med syfte 
att motverka ensamhet. 

• Socialförvaltningen beslutar att permanenta 
projektet i förtid redan från 1 januari 2022.

• Självkritik, utvärdering borde genomförts 
innan beslut och samverkan med KPR borde 
skett innan vi permanenta.



Utvärderingar IT fixare och 
aktivitetssamordnare

• Utvärderingar ska ske enligt följande:
-It fixare maj/juni 2022.
-Aktivitetssamordnare september 2022.

• Verksamheten upprättar månadsrapporter.
• Kom gärna med synpunkter till oss!



Vad kostar det?

• Hur finansieras aktiviteter? Det ska ske till 
självkostnadspris.

• Annonsering var och kostnader? Betalas av 
verksamhet. FT, Facebook, instagram och 
anslagstavlor och affärer.

• Subventionerade aktiviteter? Minns 
Tjolaholm. Subventionerade aktiviteter ska ej 
förekomma. 



Framtida samverkan

• Önskemål från vår sida med en 
samverkansgrupp med representation från 
många håll med gemensam målbild om hur 
ensamheten kan motverkas och vi når alla? 
Här behöver vi kraftsamla gemensamt! 



Tänkvärt! 
• All denna verksamheten kan alltid i 

betraktarens ögon uppfattas som 
konkurrerande. 

• Ett exempel om jag äger en rörelse som 
arbetar med IT/Mobil, tar It fixaren kunder 
från dem? Kommunen står för lönen.

• Träffpunkterna som säljer kaffe och 
kommunen betalar hyran är det ok ur en 
caféägares perspektiv?

• Fritidens årliga resa till Nordpolen vad säger 
bussbolaget? Reseledarna betalas av 
kommunen.



Framtida uthyrning av lokal
• Frågan ska gå till KLG 
• Orsak diskuterats att lokaler ska ingå i den 

kommunövergripande uthyrningen.
• Syfte är att lokalen i så fall ska kunna bokas 

på samma sätt som man bokar en idrottshall 
eller en samlingssal. 

• Innan beslut i frågan kan församlingshemmet 
bokas via oss. 

• Lokalen tar 150 personer (50 stolar).
• Kök finns. Kaffe finns ej till försäljning.



INBJUDAN till PANELDEBATT 
Politiken i Falköpings kommun inbjudes av 

pensionärsorganisationerna till 

Paneldebatt den 16 augusti 2022 kl 18.00 - 20.00 på 
Träffpunkt Ranten. 

Moderator för kvällen är Roland Nilsson, SPF 

 

- Vad blev det av löftena ni gav vid valet 2018? 

- Hur ser ni på Falköpings framtida planering? 

Det kommer säkert upp fler frågor från publiken under 
kvällen. 

 

Under kvällen bjuds det på frukt och dryck. 

Varmt välkomna hälsar 

SPF   SKPF pensionärerna   PRO i Falköpings kommuns KPR 
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