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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 21   
Val av protokolljusterare 
 

 
Mats Berglund (V) väljs till protokolljusterare.  
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 22   
Genomgång och godkännande av dagordningen 

 
 

Ordförande går igenom och godkänner dagordningen.  
 
 

 
 
 
 
 

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-10 

  

 
 
 

Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 23   
Genomgång av protokoll från föregående möte 2021-01-18 
 

 
Folkhälsostrategen går igenom protokollet från föregående sammanträde. På 
föregående sammanträde efterfrågades hur många personer som deltog i 
insatsen ”individen i fokus”, folkhälsostrategen meddelar att 6-7 personer 
deltog i insatsen.  

 
 
 
 
 
 

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-03-10 

  

 
 
 

Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 24  Dnr 2020/242 
Information projekt "Nattvandring", ansvariga för projektet deltar 
och informerar på denna punkt 

 
Ansvariga för projektet ”Nattvandring”, Kerstin Fredriksson och Jeanette 
Edell Hansson ansluter till mötet och informerar om hur projektet fortlöper.  
 
Gruppen startade upp som en eldsjälsgrupp men är nu ansluten till 
nattvandring.nu och får via denna organisation stöttning med hur de ska gå 
tillväga med nattvandringarna och hur gruppen ska arbeta. Utbildning för 
nattvandrarna via organisationen var planerade men har fått skjutas upp på 
grund av pandemin. När utbildning av gruppen kan ske är oklart på grund av 
pandemin. Det samma gäller för föreläsningar som ska erbjudas till föräldrar 
under projekttiden men förhoppningen är att föreläsningarna ska kunna 
erbjudas under våren eller sommaren. Planen är att gruppen ska samarbete 
med lokala föreningar men även detta blir svårt under rådande restriktioner. 
  
Det är mellan tio och femton personer som är med i nattvandringsgruppen. 
När nattvandringar sker så är det alltid två till tre personer per grupp som 
vandrar, ingen nattvandrare går ensam. Gruppen har startat upp med 
nattvandringar i Färgelanda tätort. Nattvandringarna sker inte på spikade 
tider och när vandringarna sker annonseras inte ut. Gruppen har fått 
indikationer om att det efterfrågas vandringar även under dagtid. Gruppen 
har kontakt med kommunpolisen och diskuterar vart behovet av 
nattvandring är som störst vid olika tillfällen. 
Gruppen har även ett mobilnummer som kan kontaktas om ett behov av 
nattvandring märks av i något område. Ansvariga för projektet lyfte att 
nattvandring handlar om att iaktta och att vara närvarande ute i samhället.  
 
Ordförande efterfrågar hur gruppen tänkt geografiskt då kommunen har 
flera tätorter. Kerstin Fredriksson svarar att planen är att nattvandringar ska 
genomföras både i Högsäter och Stigen så snart gruppen får tillgång till en 
bil. Ordförande frågar även hur gruppen tror att projektet kommer att se ut 
om ett år. De projektansvariga svarar att då pandemin stoppar upp mycket 
för föreläsningar och utbildningar så är det svårt att säga hur gruppens 
situation kommer att se ut om ett år. Vid behov kanske föreläsningar och 
utbildningar kan ske digitalt under året.  
Gruppen kommer att informera om nattvandringen och bjuda in fler 
nattvandrare via affischering och en öppen Facebook grupp. 
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 25  Dnr 2020/237 
Information projekt "Utegym för alla" 

 
 

Folkhälsostrategen informerar utifrån inkommen information från 
projektansvarig för ”Utegym för alla” hur projektet fortlöper.  
 
Färgelanda IF har meddelat att utegymmet är beställt och levereras om 
några veckor.  
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 26  Dnr 2020/239 
Information projekt "Naturvandrarna och samhällsorientering" 

 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inkommen information från 
projektansvarig för ”Naturvandrarna och samhällsorientering” hur projektet 
fortlöper.  
 
Projektansvarig har meddelat att planering för aktiviteterna och inköp av 
saker som behövs för aktiviteterna så som gummistövlar har gjorts. 
Aktiviteterna ska startas upp så snart restriktionerna till följd av covid-19 
tillåter.  
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 27  Dnr 2020/241 
Information projekt "Miniton" 
 
 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inkommen information från 
projektansvarig för ”Miniton” hur projektet fortlöper.  
 
Projektet har startat upp och fortlöper som planerat. Informationen om 
projektet har spridits till allmänheten innan uppstart, brev har skickats hem 
till över 100 barnfamiljer. Projektansvarig upplever att projektet har fått 
positiv respons. Projektet är i behov av fler tränare och de annonserar efter 
detta. 
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 28  Dnr 2020/253 
Information projekt "Projekt Service" 
 

 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inkommen information från 
projektansvarig för ”Projekt service” hur projektet fortlöper.  
 
Projektet består hittills av två olika grupper.  
En del av projektet är en städ- och hygiengrupp som arbetar på samtliga av 
kommunens särskilda boenden för äldre. Gruppen stöttar upp för 
undersköterskorna på de särskilda boendena. Gruppen hjälper de boende 
med städ och tvätt samt och tvättar och lagar personalkläder. Gruppen har 
cirka tio deltagare. Arbetet i gruppen fortlöper bra.  
 
En annan del av projektet som är i uppstart är en grupp där deltagarna är 
utlandsfödda kvinnor med språket som hinder. Gruppen handlar om att 
deltagarna ska utveckla sin kompetens i något de har kunskap om sedan 
tidigare. Gruppen kommer att startas inom kort och använda köket på 
Furåsen som lokal. Matlagning kommer att vara en aktivitet för gruppen. 
Målet med gruppen är att deltagarna ska utveckla sin förmåga i något det de 
är bra på, lära sig svenska språket och öppna upp för möjligheten för 
deltagarna att starta egen verksamhet. Gruppen kommer att bestå av åtta 
deltagare till en början.  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 29  Dnr 2020/271 
Information projekt "Aktivitetsrundan" 

 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inkommen information från 
projektansvarig för ”Aktivitetsrundan” hur projektet fortlöper.  
 
Skyltarna har levererats till projektansvarig. Planering för vart 
aktivitetsrundorna ska sättas upp och montering ska ske så snart AMI har 
möjlighet.  
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 30  Dnr 2020/137 
Information projekt "En hälsofrämjande arena" 

 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inkommen information från 
projektansvarig för ”En hälsofrämjande arena” hur projektet fortlöper.  
 
Hembygdsföreningen arbetar med utformningen av aktivitets och 
informationsskyltarna. Vid hembygdsföreningens styrelsemöte den 14 april 
ska beslut tas om form och utseende på skyltarna. Där efter ska de arbeta 
med text, bilder och layouten på skyltarna. Planen är att aktivitets- och 
informationsslingan ska vara på plats runt Blanketorpet under senvåren eller 
under sommaren 2021.  
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 31  Dnr 2019/324 
Information projekt "Välkommen på middag" 

 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inkommen information från 
projektansvarig för ”Välkommen på middag” hur projektet fortlöper.  
 
Projektansvarig har meddelat att projektet inte kommer att starta upp innan 
den första april. 
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 32  Dnr 2019/277 
Information projekt "Ung i sinnet" 

 
 

Folkhälsostrategen informerar utifrån inkommen information från 
projektansvarig för ”Ung i sinnet” hur projektet fortlöper.  
 
Projektansvarig meddelar att de planerar för en storsatsning för uppstart 
inom de kommande två veckorna då restriktionerna för boende på särskilda 
boenden för äldre lättat något. Då projektansvarig har fått till sig från 
deltagare i andra kommuner där projektet finnas att deltagarna önskar 
föreläsningar om de skede i livet de nu befinner sig etc., så kommer 
föreläsningar med mer koppling till psykisk hälsa bli en del av projektet. 
Inom ramen för projektet kommer musik och kulturaktiviteter även att 
erbjudas som planerat sedan tidigare.  
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 33   
Folkhälsomedel kvar att fördela 

 
Folkhälsorådets beslut 

 
Folkhälsorådet beslutar att avvakta med beslut om fördelning av de 
oreserverade medlen. Kommunchefen får i uppdrag ha med sig att det finns 
oreserverade medel och att se över om ett möjligt insatsområde visar sig tills 
Folkhälsorådets nästa sammanträde i juni.  
 
Ärendebeskrivning  
 
Folkhälsostrategen informerar om att det finns 40 612 kronor kvar i 
oreserverade folkhälsomedlen för 2021.  
 
Folkhälsostrategen lyfter att de oreserverade medlen skulle kunna gå till 
breddning av insatser och aktiviteter för de projekt som redan beviljats 
medel för 2021 för att nå en bredare målgrupp, eller till nya insatser om en 
målgrupp identifierats som inte nås av de beviljade projekten.  
 
Folkhälsorådet diskuterar hur de oreserverade medlen ska hanteras.  
De deltagande tjänstepersonerna lägger fram att det kan vara av värde att 
avvakta med att reservera upp medlen då de kan behövas i ett senare skede 
under året då eventuella effekter av pandemin kan bli mer synliga under 
året. Folkhälsorådet upplever inte att det är läge att lägga ut en ny utlysning 
externt och internt för medlen då det handlar om en mindre summa. Rådet 
diskuterar vidare om projekt som fått avslag tidigare skulle kunna få ta del 
av de oreserverade medlen utan att söka medlen på nytt. Kommunchefen 
lyfter att eftersom kommunen ska arbeta enligt likställhetsprincipen kan det 
vara problematiskt att dela ut medel till externa projekt som inte skickat in 
ansökningar till medel för 2021. Folkhälsorådet önskar ändå att tidigare 
inkomna projektansökningar som fått avslag ses över av folkhälsostrategen.  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 34   
Presentation LUPP resultat "politik och samhälle", "hälsa" och 
"framtid" 

 
 

Folkhälsostrategen går igenom utvalda delar av resultatet av LUPP enkäten 
som genomfördes på Valboskolan år sju till nio i oktober 2020.  
Resultat presenteras från delarna "politik och samhälle", "hälsa" och 
"framtid". De resultat som presenteras är de som folkhälsostrategen upplevt 
som viktiga att lyfta för folkhälsorådet av olika anledningar.  
 
Folkhälsorådet diskuterar det presenterade resultaten. Diskussionen handlar 
till stor del om att majoriteten av de svarande vill flytta från kommunen och 
vad det kan beror på samt vad som gör att personer senare i livet kanske 
flyttar tillbaka till kommunen.  
 
Folkhälsorådet lyfter att det är viktigt att resultatet av LUPP enkäten 
används och når de verksamheter som kan få användning av resultatet.  
Kommunchefen ska bjuda in folkhälsostrategen att presentera resultatet för 
kommunledningsgruppen. Rådet lyfter även behovet av att skapa delaktighet 
med ungdomar runt resultatet, resultatet kan till exempel arbetas vidare med 
i ungdomsrådet. 
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 35   
Information från HSNN och verksamheterna 

 
 

Mats Berglund (V) informerar om att regionalt pågår en utbudsdiskussion 
angående BUP.  
 
Kenneth Carlsson (L) påminner om dialogforumet som norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden bjuder in alla deltagare i folkhälsorådet till den tolfte 
mars.  
 
Kommunchef Katrin Siverby informerar om att verksamheterna arbetar med 
kommunens bokslut och med handlingsplanen för förändringsarbete 
avseende styrnings-, lednings- och arbetsmiljöfrågor, KS 2020-08-26  § 123 
Dnr KS 2020/184.  
Kommunchefen informerar även om covid-19 läget i kommun och för 
kommunens verksamheter.  
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 36   
Övriga frågor 

 
 

Folkhälsostrategen och ordförande informerar om dialogen med fokus på 
ungdomar och fritid som skede digitalt den nionde mars. Det var god 
uppslutning vid dialogtillfället med cirka 30 deltagare från kommunen, 
föreningslivet och representanter från elevrådet på Valboskolans år 7-9 . 
Dialogen var positiv och många var aktiva och kom med olika förslag och 
idéer. Dialogen handlade till viss del om hur centrumhuset kan göras mer till 
en mötesplats och möjliggöra för aktiviteter. Vid mötet belystes vikten av 
ungdomars delaktighet och medskapande i frågor som berör dem. 
Dialogmötet ska följas upp med framtida möten för planering av hur 
centrumhuset ska användas och hur utbudet av fritidsaktiviteter ska breddas.   
 
En ledamot undrar om det är så att Folkhälsorådets kallelser och protokoll 
ska ligga ute på kommunens hemsida. Folkhälsostrategen ska se över den 
frågan.  
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