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FHR § 1    
Val av protokoll justerare 

 
Robert Yngve (KD) väljs till protokolljusterare. 
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FHR § 2   
Riktlinjer digitala möten 

 
Alla närvarande har läst igenom riktlinjerna för digitala möten före 
sammanträdet.  
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FHR § 3   
Genomgång och godkännande av dagordning 

 
Ordförande rekommenderar att punkt 13 på dagordningen ” presentation 
enkät LUPP” stryks från dagordningen på grund av den stora omfattning av 
resultatet. Att gå igenom stora delar av enkäten hinns inte med inom ramen 
för sammanträdet och ordförande rekommenderar att LUPP presenteras 
bitvis till folkhälsorådet vid senare sammanträden. Folkhälsostrategen 
skickar ut en del av resultat till folkhälsorådet och en mall av enkäten så att 
rådet kan be om fördjupning av vissa resultat vid senare sammanträden.   
Ordförande stryker även verksamheterna från punkt 18, ” information från 
HSNN och verksamheterna” då inga verksamhetschefer närvarar på 
sammanträdet. Folkhälsorådet godkänner den reviderade dagordningen 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 4  
Genomgång av protokoll från föregående sammanträde  

 
Folkhälsostrategen går igenom protokollet från föregående sammanträde 
2020-11-23.  
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FHR § 5  Dnr 2020/28 
Folkhälsobokslut 

 
Folkhälsorådets beslut 

 
Folkhälsorådet beslutar att godkänna uppföljningen av folkhälsoavtalet och 
lämnar över den till norra hälso- och sjukvårdsnämnden samt 
kommunstyrelsen.  
  
Ärendebeskrivning  
  
Enligt avtalet med norra hälso- och sjukvårdsnämnden om gemensamma 
folkhälsoinsatser i Färgelanda kommun ska en årlig redovisning av 
folkhälsoinsatser och budget sammanställas och tillhandahållas norra hälso- 
och sjukvårdsnämnden samt kommunstyrelsen i Färgelanda kommun.  
  
  
Beslutsunderlag  
Uppföljning samverkansavtal folkhälsa Dnr KS 2020/28  
Folkhälsostrategen informerar  
  
  
  
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
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FHR § 6  Dnr 2019/278 
"Steget"-Slutrapport 

 
Folkhälsostrategen informerar från inlämnad slutrapport. 
 
Projektet handlar om att deltagarna efter en programperiod på cirka 20 
veckor ska vara i arbete, praktik eller studier. Målgruppen för projektet är 
ungdomar mellan 16-29 år som inte arbetar eller studerar. Målet var att 
skapa möjlighet för egen försörjning och välmående till deltagarna samt 
förhindra att personer hamnar i utanförskap.  
 
Deltagarna i projektet har getts möjlighet att stärka psykologiska och sociala 
resurser och påverka den egna situationen. Arbetet i projektet följer ett 
årshjul med sex olika teman som handlar om att deltagarna ska lära känna 
sig själva, sina behov och vidare utvecklas för att kunna gå vidare med 
studier eller arbete. Arbetet sker i grupp och på individnivå.  
 
Projektet startade redan under 2019. Under 2020 har något färre ungdomar 
än tidigare deltagit i insatsen för att säkerställa att avstånd hålls och att 
ingen trängsel uppstår under covid-19 pandemin.  
 
Det har varit nio deltagare i insatsen under året. Av dessa nio ha fem slutfört 
insatsen och fyra personer slutför insatsen i februari 2021. Av de fem som 
slutfört insatsen har alla på något sett ökat sin självständighet och brutit 
sysslolösheten.  
 
Projektets mål är uppfyllt då deltagarna som slutfört insatsen har kommit ur 
sysslolösheten på olika sätt. Projektet kommer att fortsätta under 2021 men 
utan finansiering av folkhälsorådet.  
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FHR § 7  Dnr 2020/139 
"Individen i fokus"-Slutrapport 
 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inlämnad slutrapport. 
 
Insatsen handlade om att öka tillgängligheten kring friluftsområdet 
Sundsbron. Målgrupp för insatsen var deltagare i kommunens servicelag 
samt deras arbetsledare. Servicelaget är kommunens resurs för personer som 
står utanför arbetsmarknaden. Målet med insatsen var att ge deltagarna 
möjlighet att utveckla sina kompetenser och kunskaper inom röjning, 
skogsvård, snickeri och målning samt att öka attraktivitet runt sundsbro 
området.  
 
Insatsens mål är uppfyllt då deltagarna i insatsen har fått med sig kunskaper 
om skogsröjning samt snickeri och målning som deltagarna kan använda för 
att få egen försörjning. Området som rustats upp har även blivit mer 
attraktivt då fler personer vistas där vilket kan leda till ökad fysiska aktivitet 
för kommuninvånarna.  
 
Efter insatsens slut ligger det med i servicelagets arbetsuppgifter att fortsatt 
hålla efter och rusta upp runt sundsbro området.  
 
Folkhälsorådet önskar att få ta del av hur många deltagare insatsen har haft 
under året. Folkhälsostrategen ska ta frågan vidare och informerar rådet vid 
nästa sammanträde.  
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FHR § 8  Dnr 2019/331 
"Resursgrupp 1-6"- Slutrapport 
 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inlämnad slutrapport.  
  
Insatsen syftar till att fler elever ska fullfölja sina studier och har riktat sig 
till elever i årskurs 1-6 med behov av särskilt stöd.  
 
Projektet startade 2019 och har fortsatt under 2020 med viss förändring i 
arbetssätt. Det har under året framkommit vissa svårigheter med 
undervisningen när eleverna är i en grupp. Det har pågått långdragna 
konflikter mellan några av eleverna som trots flera försök inte gått att lösa. 
Detta har lett till att elevernas olika behov i fortsättningen behövt mötas på 
annat sätt. Istället för att vara på samma ställe så är eleverna utsprida på 
olika skolor med sin personal. Arbetet har efter att eleverna delats upp på 
olika skolor fungerat bra. Ett av målen var att eleverna ska kunna återgå till 
sin ordinarie skola. 
 
Undervisningen för eleverna har skett såväl enskilt som i den klass de 
tillhör. Fem elever har varit med i projektet under året. De insatser som 
gjorts har utgått från elevens behov och svårigheter. Alla elever har haft 
elevassistent eller liknande stöd. Elevhälsoteamet är inkopplat kring varje 
elev för att stötta lärare och elevassistenter. 
 
Mål och syfte har delvis blivit uppfyllt men en fullt fungerande arbetsform 
för målgruppen är ännu inte funnen. En lärdom är att det behövs en tydlig 
organisation för arbetet och att det krävs mycket planering för att tillgodose 
behoven hos barn som har dessa svårigheter. Projektet kommer fortsätta 
2021 på samma sätt som under 2020 men utan finansiering av 
folkhälsorådet. Planen var att söka finansiering även för 2021 men då 
arbetsformen ändrats gjordes inte det.  
 
En ledamot vill vid nästa folkhälsoråd få fördjupande information om hur 
arbetet med resursgruppen har sett ut.  
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FHR § 9  Dnr 2019/277 
"Ung i sinnet"-uppföljning 2020 

 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inkommen årsrapport om hur 
projektet fortlöpt under 2020 och planeras att fortsätta under 2021. 
 
Målet med projektet är att öka livskvalitén, den fysiska och psykiska hälsan 
för personer boende på särskilt boende för äldre samt minska upplevelsen av 
ensamhet och utanförskap i målgruppen. Projektet handlar om att erbjuda 
deltagarna hälsofrämjande insatser via kultur.  
 
Projektet hann starta under våren med musik på några boenden i kommunen 
och planering hann göras på andra boenden innan rekommendationer och 
restriktioner till följd av covid-19 satte aktiviteter paus, då de sker inne på 
särskilda boenden för äldre. Under sommaren skede spelningar utomhus 
utanför boenden som en del av projektet i linje med rådande 
rekommendationer. Nio fysiska kulturarrangemang har genomförts under 
2020. Inga digitala arrangemang har kunnat genomföras på grund av att 
personalen på äldreboenden inte haft resurser/möjlighet att ta emot 
”livestreaming. Folkhälsorådet godkände 2020-09-21 FHR § 56 att 
kvarvarande medel på 40 000 kronor för projektet ska överföras till 2021 så 
att projektet kan fortsätta under 2021.  
 
Digitala lösningar så som möjligheter för livestreaming ska arbetas vidare 
med under 2021 inom ramen för projektet för att möjliggöra aktiviteter även 
under pandemin. Planen är att projektet ska startas upp så snart som möjligt 
under 2021 och då erbjuda digitala lösningar till en början.  
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FHR § 10  Dnr 2020/137 
"En hälsofrämjande arena"-uppföljning 2020 

 
 
 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inkommen information om hur 
projektet fortlöpt under 2020 och planeras att fortsätta under 2021.  
 
Målgruppen för projektet är barn och unga, från dagisåldern och uppåt men 
alla är välkomna att delta. Målet för insatsen är att genom arbete med 
kulturarv, lokalhistoria och hembygd ge unga en förankring och förståelse 
för historia och dåtiden, som i sin tur ger kunskaper och erfarenheter för 
nutiden och viktiga insikter inför framtiden. Projektet startad 2020-07-01. 
På grund av covid-19 har alla aktiviteter fått förläggas utomhus och insatsen 
har då fått pausats i oktober då vädret stoppade möjligheten för planerade 
aktiviteter ute. Folkhälsorådet godkände 2020-09-21 FHR § 54 att 36 600 
kronor förs över till 2021 så att projektet kan fortsätta under 2021. Då 
projektet inte använt upp så mycket medel som beräknat under 2020 är 
40 999 kronor kvar av medlen från folkhälsorådet.  
 
Covid-19 har haft stor påverkan på möjligheten att genomföra projektet som 
planerat då aktiviteter inte kan göras inomhus. Detta gör att skolklasser 
eventuellt inte kan delta i projektet igen förrän sent under våren 2021 eller 
hösten 2021. Med detta i åtanke har de projektansvariga inkommit med ett 
förslag om ändring av aktiviteterna inom ramen för projektet. Inom ramen 
för projektet kan en hälsofrämjande slinga skapas med informations och 
aktivitetskyltar omkring Blanketorpet. Skyltarna ska innefatta viktig 
information om natur, kultur och historia i området, varje station ska även 
innehålla ett rörelse/aktivitetsmoment. Slinga kan användas som ett 
delmoment med barnen som deltar i projektet och övriga invånare kan också 
ta del av den på egen hand eller med guidning av hembygdsgårdens 
frivilliga. Hälften av projektets kvarvarande folkhälsomedel är beräknat att 
bekosta den hälsofrämjandeslingan. Kostnaden är för skapande av skyltarna 
samt arbetskostnad.  
 
Folkhälsorådet ställer sig positiva till att en hälsofrämjande slinga skapas då 
det är inom ramarna för projektet och de kvarvarande medlen kan användas. 
Folkhälsorådet tar emot informationen om ändringen i projektplaneringen 
och att mer medel än planerat förs över till att användas under 2021 
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FHR § 11  Dnr 2019/324 
"Välkommen på middag"-Uppföljning 2020 

 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inkommen information om hur 
projektet fortlöpt under 2020 och planeras att fortsätta under 2021.  
 
Målgruppen för projektet är personer boende på kommunens boenden för 
personer i behov av stöd och service/LSS. Insatsen handlar om att 
deltagarna ska vara med i en studiecirkel som handlar om matlagning i 
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Appen Matglad är det 
verktyg man utgår från i studiecirkeln. Målet med insatsen är att deltagarna 
ka få möjlighet att skapa nätverk för att få nya vänner, lära sig planera och 
laga måltider som är bra för den fysiska hälsan, få ökad förståelse och 
kunskap om matens sociala betydelse genom att laga och äta mat 
tillsammans.  
 
Projektet hann starta upp under våren men fick avbrytas för att efterleva 
rekommendationer för covid-19 då avstånd inte kan hållas under insatsen. 
Insatsen var planerade att starta upp under hösten men då 
rekommendationerna kvarstår så startades inte insatsen upp på nytt.  
Folkhälsorådet godkände 2020-09-21 FHR § 55 att kvarvarande medel för 
projektet 20 196 kronor överföras till 2021.  
 
Projektet ska startas upp igen under 2021 så fort rekommendationerna på 
grund av covid-19 tillåter.  
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FHR § 12  Dnr 2020/28 
Ekonomisk slutredovisning 2020 

 
Folkhälsorådet beslut 

 
Folkhälsorådet beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen för 
2020 och skickar den vidare till norra hälso- sjukvårdsnämnden samt 
kommunstyrelsen.  
  
Ärendebeskrivning  
  
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden ska förutom uppföljningen av insatser 
ha en ekonomisk uppföljning av folkhälsomedlen.   
 
Folkhälsostrategen går igenom den slutgiltiga ekonomiska uppföljningen för 
folkhälsomedlen 2020.   
 
Beslutsunderlag 

 
Folkhälsostrategens genomgång 
Excelfil med ekonomisk redovisning 
 
Beslutet skickas till 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden  
Kommunstyrelsen  
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FHR § 13    
Presentation enkät "Hälsa på lika villkor" 
 
Folkhälsostrategen presenterar delar av resultat från enkäten ”Hälsa på lika 
villkor- 2020” som 229 kommuninvånare i åldrarna 16-65 år svarat på. De 
resultat som presenteras är de som norra hälso- och sjukvårdsnämnden lyft 
på kommundialogen i slutet av 2020 samt de resultat där en förändring kan 
ses över tid för kommunen.   
 
Folkhälsorådet diskuterar de presenterade resultaten. Robert Yngve (KD) 
lyfter att enligt enkäten har Färgelanda en mindre andel invånare som 
bedöms har riskabla alkoholvanor jämfört med hela Västra Götalands 
region. Mats Berglund (V) påpekar Färgelandas resultat generellt inte 
sticker ut nämnvärt i jämförelse med hela regionens resultat.  
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FHR § 14  Dnr 2020/242 
"Nattvandring"- Komplettering ansökan 2021 

 
Folkhälsorådets beslut 
 
Folkhälsorådet beslutar att godkänna ansökan från nattugglorna och bevilja 
21 688 kronor insatsen ”Nattvandring” med en omfördelning i 
finansieringen. Kostnaden för inköp av en mobiltelefon beviljas till 2000 
kronor, kostnaden för studiebesök beviljas till 2500 kronor och 7000 kronor 
beviljas till kompletterande föreläsningar och utbildningar. Övriga 
kostnader beviljas utan ändring, se bilaga 1. Utbetalning av medel sker först 
då föreningen bildats. Föreningen som bildas bör samarbete med kommunen 
när de ser över hur kommunen ska vara involverade i 
nattvandrarverksamheten. 
 
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet även följande krav; medlen ska 
användas innan sista december 2021, utbetalning av medlen sker retroaktivt, 
medlen får enbart användas till det som framkommer i ansökan och i 
Folkhälsorådets beslut. Sker någon ändring ska Folkhälsorådet godkänna 
förändringen. För insatsen ska en årsrapport och ekonomisk uppföljning 
lämnas in vid slutet av 2021. 
 
Folkhälsorådet önskar att delfinansieringen från rådet nämns i all 
kommunikation och information angående insatsen.  
 
Motivering 
 
Insatsen ligger i linje med Folkhälsorådets prioriterade insatsområde 
kontroll, inflytande och delaktighet. Då insatsen ger möjlighet för invånare i 
kommun att vara delaktiga i att öka känslan av trygghet i kommunen och 
kan ge känslan av tillit för invånarna. Insatsen tilldelas finansiering för 
uppstart och för att en förankring av nattvandring som koncept ska kunna 
ske i kommunen. Efter projekttidens slut bör föreningen ha byggts upp så att 
insatsen kan fortsätta utan vidare finansiering.  
 
Finansiering 
 
Föreningen ansöker om 21 688 kronor från Folkhälsorådet för insatsen. 
Kostnaderna avser 6000 kronor för en mobiltelefon 1888 kronor för 
abonnemang till mobiltelefonen eller kontantkort. 4000 kronor för 
föreläsningar och hyra av buss vid studiebesök hos andra nattvandrare. 1500 
kronor för kompletterande utbildningar om t.ex. tecken på narkotika 
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användning och 3000 kronor för lokalhyra vid föreläsningar för föräldrar 
och ungdomar samt 6000 kronor för annonsering. Föreningen omräknar 
nedlagd tid för de som deltar i nattvandringen till medel och använder som 
sin del av finansieringen. Föreningen har beräknat att fyra personer kommer 
att nattvandra varje helg i sammanlagt 32 timmar med en schablonkostnad 
på 150 kronor i timmen, vilket blir 4800 kronor sammanlagt varje helg. 
Under de 52 veckor nattvandringen söker medel för blir detta totalt 249 000 
kronor som blir omvandlade till kostnad för nedlagd tid.   
 
Ärendebeskrivning 
 
Den första ansökan angående nattvandring som kom in till folkhälsorådet 
hade inte tillräckligt med information för att folkhälsorådet skulle kunna ta 
ett beslut i frågan. Därför lyfts ansökan på nytt då en komplettering av 
ansökan gjorts. Kompletteringen utgörs främst av ett förtydligande av 
kostnaderna som ansökan berör.  
 
En eldsjälsgrupp i kommunen söker medel från folkhälsorådet för att starta 
upp en nattvandrarverksamhet i kommunen. Innan en förening startas 
kommer gruppen fortsatt vara en eldsjälsgrupp. Beslutet att vänta med 
uppstart av föreningen bygger på att de först vill få deltagare och material 
m.m. Föreningen beräknar att 15 vuxna ska vara med i insatsen. Varje helg 
ska fyra vuxna nattvandra. Möteslokalen för gruppen är i Färgelanda tätort i 
ABF:s lokal.  Verksamheten ska anpassas utifrån de lokala förutsättningarna 
och samarbeta med övriga föreningar i Färgelanda kommun.  
 
Målet med insatsen är att skapa en tryggare kommun för alla genom ökat 
vuxenengagemanget som kan ge stöd och skapa relationer till ungdomar och 
andra vuxna.  Ansökan har tagit hänsyn till barnkonventionen då insatsen 
handlar om att värna om ungdomars bästa samt att skapa förtroende och 
dialog.  

 
 

Beslutsunderlag 
 

Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, 2020-12-30 
Folkhälsostrategen informerar, 2021-01-18 
 
Beslutet skickas till 
Jeanette Edell Hansson, kontaktperson för ansökan 
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Bilaga 1 
 
Beviljade medel folkhälsorådet  
 
 

*15 vuxna nattvandrare. 32 timmar per helg: 4 vuxna per helg 32x 150= 
4800 kr x 52 veckor = 249 600 kr egen insats.  
 
 

Beskrivning  Beviljade medel 
folkhälsorådet 

Egen finansiering 

Mobiltelefon  2000  
Abonnemang/kontantkort 1188  
Studiebesök  2500  
Föreläsning utöver grundutbildning  7000  

Lokalhyra 3000  
Annonser  6000  
Frivillig tid för nattvandring omvandlat 
till ekonomiska medel* 

 249 600 

Summa:  21 688 249 600 

18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-18 

  

 
 
 

Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 15   
Kurser och konferenser 2021 

 
Folkhälsostrategen informerar om kurser och seminarium som har koppling 
till folkhälsorådets arbete.  
 
Folkhälsoforum 2021 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden anordnar Folkhälsoforum den 12 mars 
digitalt. Folkhälsoforum riktar sig 2021 till alla i folkhälsorådet, då den 
digitala lösningen gör detta möjligt.  
 
SKF:s Erfarenhetskonferens 2021 
SKF:s erfarenhetskonferens 28-29 januari genomförs digitalt och har tema 
folkhälsa och demokrati. 
 
Fördjupningsseminarium Hot mot hälsan: pandemi, inter- sektionalitet och 
hållbar utveckling 
Projektet hållbarhetsintegrering i Östergötland bjuder den 5 februari in till 
fördjupningsseminarium om hur pandemin påverkar hälsan, inter- 
sektionalitet och hållbar utveckling. Seminariet hålls digitalt.   
 
Ordförande påminner om att regelverket vid deltagande vid 
möten/seminarier/kurser och konferenser är att folkhälsorådet står för 
eventuella anmälningskostnader men deltagarnas resekostnader och arvoden 
tas av respektive kommunen eller regionen. De ledamöter som önskar att 
delta på seminarier eller liknande rekommenderas att först kontakta sin 
huvudman angående eventuell ersättning.  
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 16   
Diskussion insatser 2021- Fördelning av ej specificerade medel 

 
Folkhälsorådet beslut 
 
Folkhälsorådet beslutar att 7 500 kronor av de kvarvarande oreserverade 
medlen ska gå till att köpa in föreläsningen livsviktigt snack från suicid 
zero. Folkhälsorådet beslutar att bevilja 7 200 kronor av medlen som redan 
är fördelade för folkhälsoråds fortbildning kan läggas på fortbildning av tre 
ledamöter i det brottsförebyggande rådet då de kan få möjlighet att ta del av 
trygghetdagen 2021. 
 
Ärendebeskrivning  
 
Efter beviljande av projekt ”nattvandring” på punkt 14 finns det 48 112 
kronor kvar av 2021 års folkhälsomedel att fördela. Ordförande öppnar upp 
för folkhälsorådet att lägga fram förslag på vad de oreserverade 
folkhälsomedlen kan användas till.  
 
Folkhälsostrategen lyfter ett erbjudande kommunen har fått från 
organisationen suicid zero om en kostnadsfri föreläsning riktad mot 
allmänheten som handlar om förebyggande av suicid. Föreläsningarna som 
organisationen erbjuder är ”våga fråga” och ” livsviktigt snack”. Om 
kommunen vill köpa till en föreläsning så att invånarna kan erbjudas båda 
föreläsningarna kostar detta 7500 kronor. Med grund i att den psykiska 
ohälsan har ökat nationellt de senaste åren och att covid-19 kan ge ökad 
psykisk ohälsa rekommenderar folkhälsostrategen att båda föreläsningarna 
erbjuds till invånarna.  
 
Folkhälsostrategen lägger även fram ett förslag att en del oreserverade 
folkhälsomedlen kan läggas till att ge möjlighet att fortbilda några 
ledamöter i det brottsförebyggande rådet. Ledamöter från det 
brottsförebyggande rådet kan erbjudas att ta del av webbsändningen av 
trygghetsdagen den 4 februari som handlar om att ge kunskap om hur 
kommuner kan arbeta kunskapsbaserat i sitt brottsförebyggande arbete. Det 
brottsförebyggande arbetet har koppling till folkhälsan då det påverkar 
några av hälsans bestämningsfaktorer. Ordförande lyfter att en del av de 
medel som redan är fördelade till fortbildning av folkhälsorådet skulle 
kunna läggas på denna fortbildning av det brottsförebygganderådet istället 
för de oreserverade folkhälsomedlen.   
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 17   
Information från HSNN och verksamheterna 

 
Mats Berglund (V) lyfter kritiken som kommit in till regionen från IVO 
angående vården av covid-19 patienter inom äldreomsorgen. Regionen har 
svarat IVO på kritiken.  
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 18   
Information från folkhälsostrateg 

 
Folkhälsostrategen informerar att hon har fått i uppdrag av kommunchefen 
att skapa ett utkast på en handlingsplan för kommunens arbete med 
barnkonventionen. Hur andra kommuner har utformat liknande 
handlingsplaner för barnkonventionen kommer att vara tillgrund för 
handlingsplanen. Utkastet till handlingsplanen ska skickas till 
kommunchefen i april.  
 
Folkhälsostrategen ger folkhälsorådet information om att ungdomsrådet är 
pausat fram till hösten 2021. Folkhälsostrategen har fått i uppdrag att se 
över formen för ungdomsrådet och riktlinjer för ungdomsrådets budget.  
 
 
 

22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-18 

  

 
 
 

Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 19   
Mötestider 2021 
 
Folkhälsorådet beslutar följande sammanträdes datum för 2021. 
 
10 Mars  
9 Juni 
6 oktober 
8 december 
 
 
Samtliga sammanträden är klockan 13-16. 
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 20   
Övriga frågor 

 
 
Birgitta Mehamedi Örn (C) framför att vid nästa folkhälsoråd så är det av 
intresse att fråga IFO hur samarbetet med BVC och mödravården fungerar 
efter att familjecentralen stängt. Birgitta Mehamedi Örn (C) önskar även 
information angående måendet hos eleverna på högstadiet.  
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