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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-09

Folkhälsorådet

Datum och tid: onsdag 9 juni 2021, kl. 13:00-15:55
Plats: Framsteg samt digitalt via teams
Beslutande:
Kenneth Carlsson (L), Färgelanda kommun, ordförande
Robert Yngve (KD), Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, vice ordförande
Birgitta Mehamedi Örn (C), Färgelanda kommun
Urban Henriksson (S), Färgelanda kommun, från och med § 40

Övriga närvarande:
Katrin Siverby, kommunchef, till och med § 41
Anna Gunnervik, barn- och utbildningschef, till och med § 41
Johan Lundh, socialchef, till och med § 42
Linda Andersson, folkhälsostrateg

Eventuella jäv anges i respektive paragraf
Utses att justera:

Robert Yngve (KD)
Paragrafer 37-45

Underskrifter
Ordförande:
Kenneth Carlsson (L)
Justerare:
Robert Yngve (KD)
Sekreterare:
Linda Andersson
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FHR § 37
Val av protokolljusterare
Robert Yngve (KD) väljs till protokolljusterare.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Folkhälsorådet

FHR § 38
Genomgång och godkännande av dagordningen
Dagordning godkänns.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Folkhälsorådet

FHR § 39
Genomgång av protokoll från föregående möte 2021-03-10
Folkhälsostrategen går igenom protokollet från föregående sammanträde.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Folkhälsorådet

FHR § 40
Information från HSNN och verksamheterna
Kommunchef Katrin Siverby informerar om att stort fokus ligger på att få
utbildningsnämndens ekonomiska situation i balans. Arbetet med att
utbildningsnämnden ska nå budget i balans är en strategisk fråga där många
tjänstepersoner är delaktiga i arbetet. Vidare informerar kommunchefen om
läget gällande covid-19 vid tiden för sammanträdet.
Socialchef Johan Lundh informerar om att det vid tiden för sammanträdet
inte finns något konstaterat fall av covid-19 på kommunens särskilda
boenden. Merparten av de boende och personalen inom vård och omsorg har
mottagit vaccination mot covid-19. Även vikarierande sommarpersonal har
fått möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 innan de startar sina tjänster.
Barn och utbildningschef Anna Gunnervik informerar om att fokus ligger på
arbetet med att få barn och utbildningsnämndens budget i balans.
Information ges även om att Skolinspektionen vid sin granskning av
Valboskolans hantering av distansundervisningen under covid-19 pandemin
bedömt att undervisningen är godkänd. Både undervisningsmetoder och
innehållet i undervisningen bedömdes vara av god kvalité.
Robert Yngve (KD) informerar att regionen har beslutat att ej utnyttjade
folkhälsomedel för 2021 får förflyttas till 2022.
Ordförande Kenneth Carlsson (L) lyfter att regionen haft möjlighet att delta
i ett seminarie som behandlat problematiken gällande den ensamhet som
uppstått under covid-19 pandemin och hur det kan påverka den psykiska
hälsan. Kenneth Carlsson (L) och Robert Yngve (KD) kommer att till
nästkommande sammanträde dela den information som gavs på seminariet.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Folkhälsorådet

FHR § 41
Information från folkhälsostrateg
Folkhälsostrategen ger information om följande punkter:










Folkhälsorådets protokoll och kallelser kan nås via kommunens
hemsida.
Västra Götalandsregionens nya statistik och analysportal. Portalen
har mer information än den tidigare statistiksidan. Från portalen kan
information om hälsa och vård samt samhälle och befolkning nås.
Hälsokällan Fyrbodal bjuder in till en föreläsning den 15 september
angående porrindustrin och hur porren påverkar unga, vuxna och
samhället.
Kort genomgång av de största förändringarna och fokusområdena i
regeringens proposition till ny ANDT strategi för 2021–2025 som
har skickats till riksdagen. Beslutet angående strategin ska fattas av
riksdagen i juni.
Genomgång av en sammanfattning av Folkhälsomyndighetens
rapport ”Hur har folkhälsan påverkats av covid-19 pandemin”.
Folkhälsostrategen lyfter fram att grupper som redan tidigare hade
sämre livsvillkor och risk för ohälsa är den grupp som drabbats mest
av covid-19-pandemin. Detta gäller inom skola, arbetsmarknaden
och i samhället i stort men det är för tidigt att avgöra den fulla
effekten covid-19 pandemin har på folkhälsan.
Kort sammanfattning av ”Länsstyrelsens omvärldsanalys 2021
Trender, analyser och bedömningar om tillståndet i Västra Götalands
län” med fokus på delen ”Fördjupade socioekonomiska klyftor”.
Information från kommundialog våren 2021. Information om
folkhälsostatistik och Sociala investeringsmedel.

Efter varje informationspunkt ställs frågor och folkhälsorådet diskuterar
informationen.
Efter informationen från kommundialogen diskuterar rådet om det är
aktuellt för kommunen att ansöka om sociala investeringsmedel för 2021.
Närvarande tjänstepersoner meddelar att det inte är aktuellt att ansöka om
sociala investeringsmedel för 2021 då det i nuläget inte finns någon
möjlighet för att förankra arbetet i kommunens ordinarie arbete efter
projekttidens slut. Kunskapen om sociala investeringsmedel ska tas med
vidare i arbetet för berörda tjänstepersoner då det eventuellt skulle kunna bli
aktuellt att ansöka om medlen i framtiden.

Justering

Utdragsbestyrkande
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2021-06-09

Folkhälsorådet

FHR § 42
Diskussion gällande faktorer som påverkar hälsan
Folkhälsostrategen presenterar de grundläggande delarna av en presentation
av Göran Henriksson, samhällsmedicinsk rådgivare på Västra
Götalandsregionens från folkhälsoforum den tolfte mars. Presentationen
handlar om att förklara orsakerna till ojämlikhet i hälsa och det stora
sambandet mellan livsvillkor och hälsoutfall. Det finns en social gradient
som påverkar livsvillkor och med det även hälsoutfall.
Folkhälsorådet ser även klippet ”1000 kronorsloppet” som är skapad av
Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med Barnombudsmannen.
Folkhälsorådet diskuterar presentationen och filmklippet. Rådet lyfter att
presentationen tydliggör att det är saker som barn inte kan påverka som
tidigt påverkar deras liv och möjligheter. Folkhälsorådet lyfter att det krävs
mycket arbete för att lyckas med kompensatoriska insatser, tydligt
samarbete och samverkan behövs.
Folkhälsostrategen ska om tillfälle ges presentera information på
kommunfullmäktige under året.

Justering

Utdragsbestyrkande
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FHR § 43
Dnr 2020/281
Oreserverade medel 2021
Av folkhälsomedlen 2021 är 40 612 kronor oreserverade. Vid
Folkhälsorådets föregående sammanträde fick kommunchefen i uppdrag att
se över möjliga insatsområden för de kvarvarande medlen. Kommunchefen
delegerade uppgiften att se över möjliga insatsområden till
folkhälsostrategen. Vid föregående sammanträde gav även folkhälsorådet
folkhälsostrategen i uppdrag att se över inkomna projektansökningar till
folkhälsomedel som fått avslag tidigare.
Folkhälsostrategen har gått igenom alla inkomna projektansökningar som
ansökt om medel för 2017 fram till 2021 som fått avslag. Folkhälsostrategen
anser inte att någon de insatser som fått avslag tidigare är aktuella för att få
ta del av de kvarvarande medlen för 2021. Anledningen till att de avslagna
projektansökningarna inte är aktuella är på grund av att summan de ansökt
om varit högre än de oreserverade medlen som finns tillgängliga eller med
anledning av att avslagen grundar sig i att de inte passar in i regelverket för
folkhälsomedlen.
Folkhälsostrategen har hört av sig till individ och familjeomsorgen samt
enheten för arbetsmarknad och integration för att se över om de har
identifierat något insatsområde under året. Folkhälsostrategen har fått
information om att arbetslösheten i kommunen har ökat under 2021 jämfört
med föregående år vilket föranledde kontakten med enheten för
arbetsmarknad och integration.
Individ och familjeomsorgen har inte identifierat något insatsområde som de
kan ansöka om de kvarvarande folkhälsomedlen för. Enheten för
arbetsmarknad och integration har inkommit med en ansökan om att ta del
av de oreserverade folkhälsomedlen för att utöka möjligheterna i insatsen
”Projekt service” som har beviljats folkhälsomedel för 2021.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Folkhälsorådet

FHR § 44
Dnr 2020/253
”Projekt service” ansökan om utökade medel
Folkhälsorådets beslut
Folkhälsorådet beslutar att godkänna enheten för arbetsmarknad och
integrations ansökan om utökade medel på 40 612 kronor för insatsen
”Projekt service”.
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet 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
detta. För insatsen ska en årsrapport och ekonomisk uppföljning lämnas in
vid slutet av 2021.
Motivering
Andelen arbetslösa har ökat i Färgelanda kommun 2021 jämfört med samma
period 2020, med detta har även behovet av ”Projekt service” ökat. De delar
som de utökade medlen möjliggör för insatsen har en tydlig koppling till
Folkhälsorådets prioriterade insatsområden kontroll, inflytande och
delaktighet, levnadsvanor och kunskaper, kompetenser och utbildning.
Finansiering
Enheten för arbetsmarknad och integration söker de kvarvarande medel från
Folkhälsorådet på 40 612 kronor för möjliggöra ett utökande i insatsen.
Ansökan avser att de utökade medlen ska gå till utbildningsmaterial för
goda matvanor och levnadsvanor samt till material för matlagning och
målning för den grupp av vuxna deltagare som har språket som hinder. För
den yngre målgruppen skulle de utökade medlen gå till inträde till gymmet
för gruppträning med ungdomarna tillsammans med ansvarig personal. De
utökade medlen kan även användas till att möjliggöra att den yngre
målgruppen kan vara med och medskapa inomhusmiljön i den lokal där den
teoretiska delen av projektet ska flytta till.
Enheten för arbetsmarknad och integration kommer själva att stå för 40 612
kronor i personalkostnad.
Ärendebeskrivning

Justering

Utdragsbestyrkande
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Enheten för arbetsmarknad och integration har sedan tidigare beviljats
275 000 kronor av folkhälsomedel 2021 för insatsen ”Projekt service”.
Projekt service riktar sig till människor mellan 16–65 år som av olika
orsaker står långt ifrån arbetsmarknaden. Insatsen handlar om att ge
deltagarna möjlighet till praktikplaceringar samt handlar om att arbeta med
att stärka individens hälsa och mående, vilket kan ta individen närmare
arbetsmarknaden. Insatsen ska väcka deltagarnas intresse för något yrke
eller i förlängningen skapa intresse för vidare studier. Målet med insatsen är
att deltagarna efter avslutad praktik upplever förbättrad hälsa, ökad
självständighet och har kommit närmare en egen försörjning.
Då arbetslösheten har ökat i kommunen under 2021 jämfört med samma
period 2020 har trycket på projektet ökat då arbetsförmedlingen och även
individ och familjeomsorgen har fler personer som behöver sysselsättning.
Projekt service ska i samarbete med Ecoreturen möjliggöra att
ungdomsgruppen kan utökas. Med samarbetet med Ecoreturen planeras
insatserna att individanpassas ännu mer och teori och praktik kan alterneras.
Många deltagande ungdomar är stillasittande och ansvarig personal vill öka
den fysiska aktiviteten för gruppen genom att möjliggöra gemensamma
besök på gymmet.
Då flera av deltagare i den grupp som har språket som hinder är lågt fysiska
aktiva och flera individer har medicinska diagnoser så som högt blodtryck
och diabetes, ser ansvarig personal att hälsoaspekter gällande kost och
motion behöver lyftas in i arbetet även med denna grupp. Det finns även ett
ökat behov att starta fler liknande grupper för att kunna individanpassa och
motivera deltagarna till bästa resultat.
Ungdomarna och de personer som är med i gruppen som står långt ifrån
arbetsmarknaden med språket som hinder ska samarbeta i arbetet med att
driva ett café vid ekoreturen.
Arbetet som möjliggörs med de utökade medlen planeras att vävas in och bli
en bestående del av arbetet för enheten för arbetsmarknad och integration.
Beslutsunderlag
Information från Folkhälsostrategen, 2021-06-09
Beslutet skickas till
Per Wahlén, administrativ chef
Enheten för arbetsmarknad och integration
Justering

Utdragsbestyrkande
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FHR § 45
Övriga frågor

Inga övriga frågor inkommer.

Justering

Utdragsbestyrkande

Diarienr 2021/xxx

1

2021-09-20

Rutin för mötesform i Folkhälsorådet i Färgelanda kommun
Folkhälsorådet i Färgelanda kommun ska i första hand ha fysiska möten. Det innebär att
samtliga deltagare, såväl förtroendevalda som tjänstepersoner deltar på mötet fysiskt i samma
lokal.
Endast vid undantagsfall genomförs folkhälsorådets möten digitalt.
Hybridmöten, det vill säga att några sitter på samma plats fysiskt och en eller flera deltar via
länk ska undvikas. Detta gäller framförallt förtroendevalda och tjänstepersoner som ingår i
folkhälsorådet. Vid förhinder att delta fysiskt ska ersättare i första hand adjungeras in. Är det
ej möjligt att finna en ersättare ska personen meddela det till ordförande som beslutar om
hybridmöte ska genomföras.
Hybridmöten genomförs om någon med lång resväg ska föredra något i rådet och endast vara
med vid ett eller ett par ärenden. Även folkhälsorådets presidium genomförs som
hybridmöten. Presidium-mötena kan även genomföras digitalt eller fysiskt.
Det är ordförande som beslutar i vilken mötesform folkhälsorådet ska hållas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

Folkhälsorådet

FHR § 76
Dnr 2020/271
Genomgång och beslut "Aktivitetsrundan"
Folkhälsorådet beslut
Folkhälsorådet beslutar att godkänna enheten för arbetsmarknad och
integrations ansökan om medel på 27 000 kronor för insatsen
”aktivitetsrundan”.
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet 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 omnämns i all
kommunikation och information angående insatsen.
Motivering
Insatsen har koppling till Folkhälsorådets prioriterade insatsområde
levnadsvanor då den handlar om att motivera till fysisk aktivitet. Då
insatsen handlar om att motivera till rörelse utomhus och utövarna kan hålla
avstånd till varandra så kan insatsen användas även under covid-19
pandemin. Insatsen kostar heller inget att använda för utövaren vilket
möjliggör användande för fler.
Ärendebeskrivning
Enheten för arbetsmarknad och integration ansöker om att köpa in och sätta
upp aktivitetsrundan ”puls och styrka” på två promenadstråk eller
motionsslingor i kommunen.
Enheten för arbetsmarknad och integration ansöker om 27 000 kronor från
Folkhälsorådet för inköp av två aktivitetsrundan koncept puls och styrka.
Enheten står för kostnaden för arbetstiden det tar att sätta upp skyltarna samt
frakt kostnad och material för uppsättning till en kostnad av 27 00 kronor.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Folkhälsorådet

Aktivitetsrundan är ett koncept där skyltar beskrivande olika rörelser eller
utmaningar sätts upp längs en slinga eller motionsspår. Puls och styrka är 12
skyltar med olika övningar på tre olika nivåer på varje skylt. På skyltarna är
övningarna illustrerade i bild och i text. På varje skylt finns en QR-kod som
visar övningarna som en film. Vilka slingor eller promenadstråk som ska
användas är inte bestämt men det finns flera lämpliga promenad och
motionsslingor att välja på t.ex. promenaden runt sundsbro området,
gångvägen till Ödeborg eller promenadvägar i Färgelanda centrum. Där
skyltarna sätts upp kommer det finnas en lämplig yta bredvid
promenad/motionsslingan att genomföra övningarna.
När aktivitetsrundan är på plats kommer en informationskampanj ske via
kommunens sociala medier. Efter insatsens slut har AMI ansvar för
underhåll av skyltarna.
Insatsen har koppling till det prioriterade insatsområdet levnadsvanor då
insatsen handlar om att skapa möjlighet för fysisk aktivitet.
Beslutsunderlag
Folkhälsostrategen informerar
Ansökan enheten för arbetsmarknad och integration
Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, 2020-11-10
Beslutet skickas till
Henrik Abrahamsson, ansvarig ansökan
Per Wahlén, administrativ chef

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Folkhälsorådet

FHR § 71
Dnr 2020/239
Genomgång och beslut "Naturvandrarna och samhällsorientering"
Folkhälsorådet beslut
Folkhälsorådet beslutar att godkänna ansökan från enheten för stöd och
service om medel på 28 500 kronor för sin insats ”Naturvandrarna och
samhällsorientering”.
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet 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 omnämns i all
kommunikation och information angående insatsen.

Motivering
Insatsen är kopplade till två av Folkhälsorådets prioriterade insatsområden
levnadsvanor och kontroll, inflytande och delaktighet. Målgruppen för
insatsen är personer inom socialpsykiatrin i kommunen, detta är en
målgrupp som generellt sett har lägre uppskattad hälsa än befolkningen i
stort. Insatser som kan stärka det psykiska och fysiska måendet till denna
grupp under pandemin och över tid bör prioriteras.
Ärendebeskrivning
Enheten för stöd och service söker medel från Folkhälsorådet för insatsen
”naturvandrarna och samhällsorientering” som handlar om att främja
psykisk ohälsa för personer inom kommunens socialpsykiatri. Insatsen
handlar om att målgruppen ska få komma ut i naturen och lära sig om
naturen och närområdet. Aktiviteter som ingår i insatsen är uppstart av två
olika studiecirklar, ”samhällsorientering” och ”naturvandrarna”.
Studiecirklarna skapar möjlighet till fysisk rörelse och samtidigt kan känslan
av delaktighet i en aktivitet öka det psykiska måendet för deltagarna.
Justering

Utdragsbestyrkande
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2020-11-23

Folkhälsorådet

Enheten för stöd och service ansöker om 28 500 kronor från Folkhälsorådet
för insatsen. En del av kostnaden, 10 000 kronor avser föreläsare och inträde
vid studiebesök. Övriga kostnaderna avser material som ska köpas in och
dessa ska följa med insatsen även efter projekttidens slut. Dessa kostnader
avser 3000 kronor för tre stycken ryggsäckar, 8000 kronor för
överlevnadskit, första hjälpen kit, vindskydd, regnskydd och regnponchos,
2500 kr för stövlar och 5000 kronor för diverse litteratur, konstnärs material
och USB minne för att spara material. Enheten för stöd och service
omvandlar kostnaden för arbetstiden för personalen på 160 000 kronor som
en del av finansieringen de själva står för.
Målet med insatsen är att deltagarna ska bryta isolering, skapa trygghet i
närmiljön samtidigt som de skapar kunskap om närmiljön. Aktiviteterna
inom insatsen ska öka det psykiska väl måendet hos deltagarna. Då
målgruppen har drabbats hårt av den psykiska påfrestningen covid-19 skapat
under året finns ett stort behov av insatser som arbetar med att öka den
psykiska hälsan för målgruppen.
Insatsen går i linje med två av Folkhälsorådets prioriterade insatsområden
levnadsvanor och kontroll, inflytande och delaktighet då insatsen ska öka
psykisk hälsa och målgruppen får vara delaktig i insatsens planering.
Beslutsunderlag
Folkhälsostrategen informerar
Ansökan enheten för stöd och service
Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, 2020-10-30
Beslutet skickas till
Inger Persson Johansson, enhetschef för enheten stöd och service
Åsa Forsberg, kontaktperson för ansökan
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FHR § 69
Dnr 2020/237
Genomgång och beslut "Utegym för all"
Folkhälsorådet beslut
Folkhälsorådet beslutar att godkänna ansökan från Färgelanda IF om medel
på 150 000 kronor för sin insats ”Utegym för alla”.
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet 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 ställer även kravet att
allmänheten har full nyttjanderätt av utegymmet. Färgelanda IF har således
inte företrädesrätt till utegymmet. Allmänheten ska kunna nyttja utegymmet
vid alla tidpunkter på dygnet och Färgelanda IF kan inte neka allmänheten
nyttjande av utegymmet.
Folkhälsorådet önskar att delfinansieringen från rådet omnämns i all
kommunikation och information angående insatsen.
Motivering
Insatsen har en tydlig koppling till Folkhälsorådets prioriterade
insatsområde levnadsvanor. Målgruppen för insatsen är alla boende i
kommunen som har möjlighet att nyttja ett utegym. Utegymmet och
motionsspåret erbjuder en gratis träningsmöjlighet som kan användas under
hela dygnet. Att utegymmet är kostnadsfritt kan skapa möjlighet för träning
även för personer med socioekonomiska svårigheter och den konstanta
tillgängligheten gör att personer kan träna då det passar deras livssituation.
Detta skapar möjlighet för att många nyttja utegymmet.
Det finns andra utegym i kommunen men inget i Färgelanda tätort, insatsen
skapar då träningsmöjligheter för de i tätorten som inte har bil eller som på
grund av andra orsaker inte kan ta sig till andra utegym i kommunen.

Justering

Utdragsbestyrkande

20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-23

Folkhälsorådet

Ärendebeskrivning:
Färgelanda IF söker medel från Folkhälsorådet för att bygga ett utegym på
föreningens anläggning i Högalid där det idag finns en fri yta för detta
ändamål. Det finns inget utegym i Färgelanda tätort idag. Föreningen
planerar även att anlägga ett motionsspår på ca 1 kilometer i anslutning till
Högalid och utegymmet. Enligt tidsplanen beräknas utegymmet vara klart
under sensommaren 2021. Insatsen kan användas efter projekttidens slut då
föreningen står för att underhålla utegymmet och motionsspåret.
Färgelanda IF ansöker om 150 000 kronor för att bygga ett utegym.
Föreningen beräknar en totalkostnad på 212 000 för insatsen. Föreningen
har fått 50 000 kronor från Dalslands sparbank för insatsen och står själva
för 12 00 kronor i 40 timmars planerad nedlagd arbetstid som omvandlas till
en del av finansieringen.
Målet med insatsen är att skapa ett aktivt och friskare samhälle med träning
tillgänglig för alla.
Insatsen ligger enligt ansökan i linje med två av Folkhälsorådets prioriterade
insatsområden det tidiga livets villkor och levnadsvanor då insatsen
tillgängliggör en tränings möjlighet som är gratis och alltid öppen och kan
nyttjas av alla, både barn och vuxna.
Färgelanda IF skickade in ansökan till Folkhälsorådet redan under 2019,
men ansökan avslogs då eftersom ansökan kom in för sent och 2020 års
folkhälsomedel redan var fördelade.
Beslutsunderlag
Folkhälsostrategen informerar
Ansökan Färgelanda IF
Ritning av utegymmet
Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, 2020-10-30
Ordförandes information om användning av utegymmet i Högsäter
Beslutet skickas till
Monica Uthberg, kontaktperson för ansökan
Färgelanda IF
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FHR § 73
Dnr 2020/241
Genomgång och beslut "Miniton"
Folkhälsorådets beslut
Folkhälsorådet beslutar att godkänna delar av ansökan från Valbodalens
badmintonklubb om medel för sin insats ”Miniton”. Folkhälsorådet
godkänner 35 000 kronor för insatsen till personalkostnad, material och
hallhyra. Kostnad för fika och eventuell utflykt avslås.
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet 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 ställer även kravet att
allmänheten bjuds in att delta i insatsen. Information om insatsen ska
spridas till allmänheten. Inga krav ska finnas på medlemskap eller framtida
medlemskap i föreningen för att delta.
Om covid-19 restriktioner kvarstår som kan påverka genomförandet av
insatsen önskar Folkhälsorådet att föreningen inkommer med förslag på hur
insatsen ska kunna genomföras säkert och i linje med rekommendationerna.
Eventuella ändringar i insatsen kan då tas upp för beslut i Folkhälsorådet.
Folkhälsorådet önskar att delfinansieringen från rådet omnämns i all
kommunikation och information angående insatsen.
Motivering
Insatsen har koppling till två av Folkhälsorådets prioriterade insatsområden
det tidiga livets villkor och levnadsvanor. Målgruppen barn i åldrarna 4-7 år
har ett behov av att erbjudas flera olika möjligheter för fysisk aktivitet i
kommunen för att skapa goda förutsättningar för utveckling av fysiska
förmågor. Insatsen vänder sig även till föräldrar som kan delta i insatsens
tematräffar och insatsen blir en social mötesplats även för föräldrar. Insatsen
kan ge positiva effekter på den psykiska hälsan både för deltagande barn
och föräldrar.
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Ärendebeskrivning
Valbo badmintonklubb söker medel för att starta upp en mötesplats kring
fysiska aktivitet för barn i åldersgruppen 4-7 år. I nuläget har inte
föreningen någon aktivitet för åldersgruppen då träningarna är för barn som
är 7 år eller äldre. Mötesplatsen ska vara till både för barnen och deras
föräldrar då det har märkts av på de äldre barnens träningar att de blir en
social mötesplats även för föräldrar. Aktiviteter som ingår i insatsen är
bollek, balansövningar, koordination och badminton med mera. Aktiviteten
hålls i Färgelanda sporthall eller Valboskolans idrottshall. Beroende på
intresse aktiviteten planeras till 1-2 träffar i veckan under 2021.
För att fördjupa kunskap och engagemang är regelbundna tematräffar med
olika teman en del av planen för insatsen. Tematräffarna ska ske ungefär en
gång per månad i samarbete med andra aktörer, till exempel kan
Folktandvården bjudas in att berätta om tandhälsa och Dalslands Sparbank
kan berättar om hushållsbudget osv.
Valbodalens badmintonklubb ansöker om 37 500 kronor från Folkhälsorådet
för kostnader för arbetstid och transportkostnader, tränare/handledare,
hallhyra samt för material så som redskap, fika och marknadsföring.
Ansökan gäller halva kostnaden då föreningen själva ska stå för
finansieringen i form av arbetstid som omvandlas till en summa på 37 500
kronor.
Föreningen planerar att driva projektet vidare på egen hand efter
projekttidens slut och finansiera det via effektiva samarbeten och med
medlemsavgifter. Utöver detta kan de komma att söka andra hälsofrämjande
medel.
Insatsen ligger enligt ansökan i linje med tre av Folkhälsorådets prioriterade
insatsområden. Det tidiga livets villkor, då målgruppen är barn och barns
fysiska hälsa ligger i fokus, Levnadsvanor då målet är att öka den fysiska
hälsan och Kontroll, inflytande och delaktighet då deltagarna i insatsen ska
var med och planerar vilka aktiviteter som ska göras.
Beslutsunderlag
Folkhälsostrategen informerar
Ansökan Valbodalens badmintonklubb
Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, 2020-10-30
Beslutet skickas till
Annika Berntsson, kontaktperson för ansökan
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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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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

Beskrivning
Mobiltelefon
Abonnemang/kontantkort
Studiebesök
Föreläsning utöver grundutbildning
Lokalhyra
Annonser
Frivillig tid för nattvandring omvandlat
till ekonomiska medel*

Beviljade medel
folkhälsorådet
2000
1188
2500
7000

Egen finansiering

3000
6000
249 600

Summa:
21 688
249 600
*15 vuxna nattvandrare. 32 timmar per helg: 4 vuxna per helg 32x 150=
4800 kr x 52 veckor = 249 600 kr egen insats.
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FHR § 44
Dnr 2020/253
”Projekt service” ansökan om utökade medel
Folkhälsorådets beslut
Folkhälsorådet beslutar att godkänna enheten för arbetsmarknad och
integrations ansökan om utökade medel på 40 612 kronor för insatsen
”Projekt service”.
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet 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
detta. För insatsen ska en årsrapport och ekonomisk uppföljning lämnas in
vid slutet av 2021.
Motivering
Andelen arbetslösa har ökat i Färgelanda kommun 2021 jämfört med samma
period 2020, med detta har även behovet av ”Projekt service” ökat. De delar
som de utökade medlen möjliggör för insatsen har en tydlig koppling till
Folkhälsorådets prioriterade insatsområden kontroll, inflytande och
delaktighet, levnadsvanor och kunskaper, kompetenser och utbildning.
Finansiering
Enheten för arbetsmarknad och integration söker de kvarvarande medel från
Folkhälsorådet på 40 612 kronor för möjliggöra ett utökande i insatsen.
Ansökan avser att de utökade medlen ska gå till utbildningsmaterial för
goda matvanor och levnadsvanor samt till material för matlagning och
målning för den grupp av vuxna deltagare som har språket som hinder. För
den yngre målgruppen skulle de utökade medlen gå till inträde till gymmet
för gruppträning med ungdomarna tillsammans med ansvarig personal. De
utökade medlen kan även användas till att möjliggöra att den yngre
målgruppen kan vara med och medskapa inomhusmiljön i den lokal där den
teoretiska delen av projektet ska flytta till.
Enheten för arbetsmarknad och integration kommer själva att stå för 40 612
kronor i personalkostnad.
Ärendebeskrivning
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Enheten för arbetsmarknad och integration har sedan tidigare beviljats
275 000 kronor av folkhälsomedel 2021 för insatsen ”Projekt service”.
Projekt service riktar sig till människor mellan 16–65 år som av olika
orsaker står långt ifrån arbetsmarknaden. Insatsen handlar om att ge
deltagarna möjlighet till praktikplaceringar samt handlar om att arbeta med
att stärka individens hälsa och mående, vilket kan ta individen närmare
arbetsmarknaden. Insatsen ska väcka deltagarnas intresse för något yrke
eller i förlängningen skapa intresse för vidare studier. Målet med insatsen är
att deltagarna efter avslutad praktik upplever förbättrad hälsa, ökad
självständighet och har kommit närmare en egen försörjning.
Då arbetslösheten har ökat i kommunen under 2021 jämfört med samma
period 2020 har trycket på projektet ökat då arbetsförmedlingen och även
individ och familjeomsorgen har fler personer som behöver sysselsättning.
Projekt service ska i samarbete med Ecoreturen möjliggöra att
ungdomsgruppen kan utökas. Med samarbetet med Ecoreturen planeras
insatserna att individanpassas ännu mer och teori och praktik kan alterneras.
Många deltagande ungdomar är stillasittande och ansvarig personal vill öka
den fysiska aktiviteten för gruppen genom att möjliggöra gemensamma
besök på gymmet.
Då flera av deltagare i den grupp som har språket som hinder är lågt fysiska
aktiva och flera individer har medicinska diagnoser så som högt blodtryck
och diabetes, ser ansvarig personal att hälsoaspekter gällande kost och
motion behöver lyftas in i arbetet även med denna grupp. Det finns även ett
ökat behov att starta fler liknande grupper för att kunna individanpassa och
motivera deltagarna till bästa resultat.
Ungdomarna och de personer som är med i gruppen som står långt ifrån
arbetsmarknaden med språket som hinder ska samarbeta i arbetet med att
driva ett café vid ekoreturen.
Arbetet som möjliggörs med de utökade medlen planeras att vävas in och bli
en bestående del av arbetet för enheten för arbetsmarknad och integration.
Beslutsunderlag
Information från Folkhälsostrategen, 2021-06-09
Beslutet skickas till
Per Wahlén, administrativ chef
Enheten för arbetsmarknad och integration
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FHR § 75
Dnr 2020/253
Genomgång och beslut "Projekt service"
Folkhälsorådets beslut
Folkhälsorådet beslutar att godkänna enheten för arbetsmarknad och
integrations ansökan om medel på 275 000 kronor för insatsen ”Projekt
service”.
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet 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. Då ansökan handlar om en större kostnad och
kostnaden efter projekttidens slut behöver finansieras inom ramen för
verksamheten önskar Folkhälsorådet att en tydlig plan presenteras för hur
finansieringen ska se ut efter projekttidens slut.
Folkhälsorådet önskar att delfinansieringen från rådet omnämns i all
kommunikation och information angående insatsen.
Motivering
Insatsen har en tydlig koppling till Folkhälsorådets prioriterade
insatsområden kontroll, inflytande och delaktighet, levnadsvanor och
kunskaper, kompetenser och utbildning. Målgruppen för insatsen är unga
personer och personer som av olika anledningar befinner sig långt ifrån
arbetsmarknaden eller studier som är i behov av stöd för att nå egen
försörjning. Insatsen är en påbyggnad på en tidigare insats som
Folkhälsorådet delfinansierat och denna påbyggnad gör målgruppen för
insatsen större. Utvecklingen av lokala praktikplaceringar är en god
förstärkning till samordningsförbundet arbete för kommunen och individer
som inte kan motiveras till praktik utanför kommunen kan då fångas upp.
Ärendebeskrivning
Enheten för arbetsmarknad och integration har tidigare fått medel för
insatsen ”steget 1”. Insatsen riktar sig till människor mellan 16-65 år som av
olika orsaker står långt ifrån arbetsmarknaden. Projekt service bygger vidare
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på insatsen ” steget 1” och lägger till ett nytt steg med utveckling av lokala
praktikplaceringar speciellt inriktat mot den yngre åldersgruppen som inte är
mottagliga för ”steget 1”. Målgruppen i de högre åldrarna kan vara
långtidssjukskrivna som är i behov av arbetsträning och nyanlända som kan
använda insatsen till språkinlärning och en väg in på arbetsmarknaden.
Enheten för arbetsmarknad och integration söker medel från Folkhälsorådet
på 275 000 kronor för insatsen under 2021. Ansökan avser halva kostnaden
för en heltidstjänst för en arbetsledare/coach samt dator och telefon som
behövs i arbetet. Enheten för arbetsmarknad och integration ska stå för den
resterande kostnaden på 275 000 kronor för heltidstjänsten. Insatsen
planerar att söka finansiering under två år med start 2021.
Insatsen handlar om att ge deltagarna möjlighet till praktikplaceringar samt
arbeta med att stärka individens hälsa och mående, vilket kan ta individen
närmare arbetsmarknaden. Insatsen ska väcka deltagarnas intresse för något
yrke eller i förlängningen skapa intresse för vidare studier.
Målet med insatsen är att deltagarna efter avslutad praktik upplever
förbättrad hälsa, ökad självständighet och har kommit närmare en egen
försörjning. Målet är även att deltagarna blir inskrivna på
arbetsförmedlingen och aktivt söker jobb efter avslutat deltagande.
Insatsen har en koppling till Folkhälsorådets prioriterade insatsområden då
den handlar om att tidigt fånga upp ungdomar som varken studerar eller
arbetar.
Beslutsunderlag
Folkhälsostrategen informerar
Ansökan enheten för arbetsmarknad och integration
Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, 2020-10-30
Beslutet skickas till
Per Wahlén, administrativ chef
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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 § 54
Dnr 2020/137
"En hälsofrämjande arena"- information om anpassningar utifrån
covid-19
Folkhälsorådet beslut
Folkhälsorådet beslutar att ”En hälsofrämjande arena” får 36 600 kronor för
insatsen under 2021.
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet 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
detta. För insatsen ska en årsrapport och ekonomisk uppföljning lämnas in
vid slutet av 2020 och 2021.
Finansiering:
Södra Valbo Hembygdsförening har tidigare ansökt om totalt 54 900 kronor
från Folkhälsorådet för insatsen. Under 2020 beräknas 18 300 kronor
användas och resterande användas under 2021, det vill säga 36 600 kronor.
Medlen får föras över från 2020 till 2021 under förutsättning att budgeten
för 2021 är uppbokad på andra insatser. Annars ska medlen tas av 2021 års
budget och de kvarvarande medlen för 2020 betalas tillbaka till norra hälsooch sjukvårdsnämnden.
Ärendebeskrivning:
Föreningen Södra Valbo Hembygdsförening sökte medel från folkhälsorådet
för att kunna utveckla föreningens arbete med barn och kultur- och
lokalhistoria. På grund av pandemin kommer aktiviteterna inomhus under
senhösten och vintern inte kunna genomföras som planerat. Arbetet kommer
istället ske utomhus så länge vädret tillåter, för att sen pausas under senhöst
och vinter för att återupptas till våren 2021 när vädret tillåter igen.
Beslutsunderlag
Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, 2020-09-07
Folkhälsostrategen informerar, 2020-10-12
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Beslutet skickas till
Södra Valbo Hembygdsförening - Projektansvarig
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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 § 56
Dnr 2019/277
"Ung i sinnet"-information om anpassningar utifrån covid-19
Folkhälsorådet förslag/beslut
Folkhälsorådet beslutar att ”Ung i sinnet” efter insatser 2020 får resterande
belopp på cirka 40 000 kronor att använda för insatser under 2021.
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet 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
detta. För insatsen ska en årsrapport och ekonomisk uppföljning lämnas in
vid slutet av 2020 och 2021.
Finansiering:
ABF har tidigare ansökt om totalt 50 000 kronor från Folkhälsorådet för
insatsen. Under 2020 beräknar ABF att cirka 10 000 kronor har används och
resterande cirka 40 000 kronor planeras att användas under 2021. Medlen
får föras över från 2020 till 2021 under förutsättning att budgeten för 2021
är uppbokad på andra insatser. Annars ska medlen tas av 2021 års budget
och de kvarvarande medlen för 2020 betalas tillbaka till norra hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Ärendebeskrivning:
ABF Fyrbodal har sökt medel från folkhälsorådet för insatsen ”Ung i sinnet”
som riktar sig till personer på särskilda- och gruppboenden. Då projektet
riktar sig till personer som är i riskgrupp för covid-19 har en stor del av
aktiviteterna inte genomförts. De aktiviteter som startade innan pandemin
bröt ut har pausats. Digitala aktiviteter och utomhus spelningar har varit de
enda aktiviteter som varit möjliga att genomföra med rådande restriktioner
för riskgrupper.

Beslutsunderlag
Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, 2020-09-07
Folkhälsostrateg informerar, 2020-10-12
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Beslutet skickas till
ABF Fyrbodal
Socialchef
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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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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 § 55
Dnr 2019/324
"Välkommen på middag"- information om anpassningar utifrån covid19
Folkhälsorådet beslut
Folkhälsorådet beslutar att ”Välkommen på middag” får 20 196 kronor för
insatser under 2021.
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet 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
detta. För insatsen ska en årsrapport och ekonomisk uppföljning lämnas in
vid slutet av 2020 och 2021.
Finansiering:
Omsorg, enheten stöd och service/LSS har beviljats totalt 26 300 kronor
från Folkhälsorådet för insatsen. Under 2020 har 6 104 kronor används och
resterande 20 196 kronor planeras att användas under 2021. Medlen får
föras över från 2020 till 2021 under förutsättning att budgeten för 2021 är
uppbokad på andra insatser. Annars ska medlen tas av 2021 års budget och
de kvarvarande medlen för 2020 betalas tillbaka till norra hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Ärendebeskrivning:
Insatsen riktar sig till personer på kommunalt boende inom enheten för stöd
och service/LSS. Insatsen är en studiecirkel med stöd från vuxenskolan där
personer med intellektuella funktionshinder får laga mat tillsammans med
hjälp av appen Matglad. Insatsen hann starta innan covid-19 pandemin bröt
ut men fick pausas i våras för att efterleva rekommendationer för att stoppa
smittspridningen. Då rekommendationer för att stoppa smittspridningen
kvarstår och troligen kommer att kvarstå året ut så kommer inte insatsen att
kunna starta upp igen i år. Insatsen planeras att kunna start upp igen under
2021 så snart rekommendationerna tillåter.
Beslutsunderlag
Folkhälsostrategens skrivelse, 2020-09-07
Folkhälsostrategen informerar, 2020-10-12
Justering
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Beslutet skickas till
Britt-Marie Karlsson - projektansvarig
Enhetschef enhet stöd och service/LSS
Socialchef
Diariet
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Prioriterade insatsområden i
Färgelanda

•

Tidiga insatser

• Det tidiga livets villkor

•

Insatser till barn och unga i syfte att främja fullföljda
studier

• Kunskaper, kompetenser och utbildning
• Levnadsvanor

•

Främja utveckling av språkförståelse för barn i tidig ålder

•

Kraftsamla för goda livsvillkor i alla åldrar så som; främja
goda kost- och motionsvanor samt tandhälsa

•

Arbeta i enlighet med den nationella ANDTS-strategin

•
•
•
•

Hur förhåller sig dessa två styrdokument till varandra?
Vad finns det för behov i kommunen?
Hur kan folkhälsorådet stötta verksamheterna i sitt utvecklingsarbete?
Vad är på gång i kommunen?

• Kontroll, inflytande och delaktighet
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•
•
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Det tidiga livets villkor
Kunskaper, kompetenser och utbildning
Levnadsvanor
Kontroll, inflytande och delaktighet

