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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 37   
Val av protokolljusterare 

 
 

Robert Yngve (KD) väljs till protokolljusterare. 
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 38   
Genomgång och godkännande av dagordningen 

 
Ordförande går igenom dagordningen för mötet och den godkännes. 

 
 
 
 
 
 

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-10-06 

  

 
 
 

Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 39  
Genomgång av föregående protokoll 2021-06-09 

 
Folkhälsostrategen går igenom protokollet från föregående möte. 
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 40  Dnr 2021/234 
Rutin för mötesform i Folkhälsorådet i Färgelanda kommun 

 
Folkhälsorådet beslut 

 
Folkhälsorådet godkänner ”Rutin för mötesform i Folkhälsorådet i 
Färgelanda kommun”. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Folkhälsorådets presidium har efterfrågat en rutin gällande mötesform i 
Folkhälsorådet. Detta för att det ska bli tydligt vad som gäller för fysiska, 
digitala och hybridmöten. 

 
Beslutsunderlag 

 
Rutin för mötesform i Folkhälsorådet i Färgelanda kommun, 2021-09-20 

 
 
Beslutet skickas till 
Folkhälsostrateg 
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 41  Dnr 2020/271 
Aktivitetsrundan - Uppföljning av folkhälsoprojekt 2021 

 
 

Folkhälsostrategen informerar hur projektet ”Aktivitetsrundan” fortlöper. I 
Färgelanda centrum är en aktivitetsrunda uppsatt, information om rundan 
finns på kommunens hemsida och Facebooksida. 
 
Planering för den andra rundan pågår, målet är att den ska finnas i en av 
kommunens andra orter. 
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 42  Dnr 2020/239 
Naturvandrarna och samhällsorientering - Uppföljning av 
folkhälsoprojekt 

 
 

Folkhälsostrategen informerar om hur projektet ”Naturvandrarna och 
samhällsorientering” fortlöper. Projektet har fått anpassa sig efter rådande 
restriktioner, de har bland annat inte kunna resa med bil eller buss till 
historiska platser så som planerat. De har istället gjort besök på lokala 
platser och sevärdheter för att lära sig om dess historia. De har också varit 
ute i skogen med brukarna och lagat mat över öppen eld. 
 
På grund av pandemin har det studiebesök som var planerat ej kunnat 
genomföras. Projektansvariga planerar för att det ska kunna genomföras i 
höst, om det ej hinns med under hösten har projektansvariga informerat att 
de önskar föra över summan för studiebesök till nästa år. Projektansvariga 
återkommer med eventuell summa till folkhälsorådets nästa möte.  
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 43  Dnr 2020/237 
Utegym för alla - Uppföljning av folkhälsoprojekt 2021 

 
Folkhälsostrategen informerar att utegymmet är färdigt och kommer invigas 
den 9 oktober. En inbjudan har skickats till folkhälsostrategen för 
vidarebefordran till folkhälsorådet. Ordförande Kenneth Carlsson (L) avser 
att närvara på invigningen.
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 44  Dnr 2020/241 
Miniton - Uppföljning av folkhälsoprojekt 2021 

 
 
Folkhälsostrategen informerar om hur projektet fortlöper. Projektansvarig 
har informerat att de har fått göra vissa anpassningar efter pandemin och att 
intresset från barn och föräldrar har varit varierande under året. Projektet 
pausades under sommaren för att starta upp igen under hösten. 
 
Projektansvarig har meddelat att de förmodligen ej kommer använda alla 
medel de blivit tilldelade men bett att få återkomma till folkhälsorådets 
nästa möte. 
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 45  Dnr 2020/242 
Nattvandring - Uppföljning av folkhälsoprojekt 2021 

 
 

Folkhälsostrategen informerar om hur projektet fortlöper, projektansvariga 
arbetar kontinuerligt med att rekrytera nya nattvandrare, de upplever att det 
är svårt att få personer engagerade någon längre period. 
 
På grund av pandemin har den utbildning som varit planerad ej kunnat 
genomföras, projektansvariga har meddelat att de förmodligen vill föra över 
medel till nästa år för att kunna genomföra den men de återkommer till 
folkhälsorådets nästa möte. 
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 46  Dnr 2020/253 
Projekt Service - Uppföljning av folkhälsoprojekt 2021 

 
 

Folkhälsostrategen informerar om hur arbetet med projektet ”Service” 
fortlöper. 
 
Service arbetar med personer som är utan arbete och befinner sig olika långt 
ifrån arbetsmarknaden. De arbetar för tillfället med tre grupper, en 
ungdomsgrupp och två grupper för vuxna. 
 
Ungdomsgruppen har sex platser på Ekoreturen i kommunen Där varvas 
teori och praktik, ungdomarna har bland annat renoverat byggnaden och 
varit cafébiträde i det café som finns i byggnaden. 
 
En av grupperna för vuxna vänder sig till personer som är långt ifrån 
arbetsmarknaden och svaga i svenska språket. Denna grupp har bland annat 
bakat till det café som finns på Ecoreturen. 
 
Den andra gruppen för vuxna arbetar med tvätt och städ på kommunens 
särskilda boenden. 
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 47  Dnr 2020/137 
En hälsofrämjande arena - Uppföljning av folkhälsoprojekt 

 
 

Folkhälsostrategen informerar om hur projektet fortlöper. Aktivitets- och 
informationsslingan har tyvärr ej satts upp under sommaren som var 
planerat utan kommer sättas upp under hösten istället. Projektansvarig 
planerar med en skolklass för besök under hösten. 
 
Projektansvarig har meddelat att de vill föra över medel till nästa år då de ej 
kunnat genomföra projektet som planerat på grund av pandemin. 
Projektansvarig återkommer med summan till folkhälsorådets nästa möte. 
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 48  Dnr 2019/277 
Ung i sinnet - Uppföljning av folkhälsoprojekt 2021 

 
 
Folkhälsostrategen informerar om hur projektet fortlöper. Projektet har fått 
anpassats på grund av pandemin. Under sommaren har spelningar 
genomförts på kommunens särskilda boenden och det planeras för att 
fortsätta med dessa spelningar under hösten. 
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 49  Dnr 2019/324 
Välkommen på middag - Uppfölning av folkhälsoprojekt 2021 

 
 

Folkhälsostrategen informerar om projektet. På grund av pandemin har 
projektet ej kunnat genomföras. Personalen har fortsatt riktlinjer med 
munskydd och visir vid nära arbete med brukarna. 
 
Projektansvarig har meddelat att de vill föra över medel till nästa år och 
återkommer med summa till nästa folkhälsoråd. 
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 50   
HSNN mål och inriktning 2022-2023 

 
 

Folkhälsostrategen informerar om aktuella områden för folkhälsorådet 
utifrån HSNN mål och inriktning 2022–2023. De aktuella områdena är; 
tidiga insatser, insatser till barn och unga i syfte att främja fullföljda studier, 
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 samt arbeta i enlighet med den nationella ANDTS-strategin. 
 
Folkhälsostrategen visar även de beslutade ”Prioriterade insatsområden 
folkhälsorådet Färgelanda kommun 2020-2023”. De fyra prioriterade 
insatsområdena är;  det tidiga livets villkor, kunskaper, kompetenser och 
utbildning, levnadsvanor samt kontroll, inflytande och delaktighet. 
 
Folkhälsorådet konstaterar att de aktuella områdena i dessa två 
styrdokument stämmer väl överens med varandra. 
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 51   
Diskussion folkhälsoinsatser 2022 

 
På grund av få närvarande uteblir diskussionen kring folkhälsoinsatser 2022, 
punkten återkommer på nästkommande möte. 
 
Folkhälsostrategen presenterar indikatorer utifrån de fyra prioriterade 
insatsområdena i kommunen; det tidiga livets villkor, kunskaper, 
kompetenser och utbildning, levnadsvanor och kontroll, inflytande och 
delaktighet.  
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 52   
Information från HSNN och kommunens verksamheter 
 
HSNN 
Robert Yngve (KD) lyfter att det finns en otydlighet kring vilken 
information från Norra hälso- och sjukvårdsnämndens möten som förväntas 
rapporteras i de lokala folkhälsoråden. 
 
Kommunens verksamheter 
Då inte någon från verksamheterna var närvarande gavs ingen information 
om denna punkt. 
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 53   
Information från folkhälsostrateg 

 
Strategi för hälsa 
Folkhälsostrategen informerar om ”Strategi för hälsa” och årets 
kommunspecifika rapport från SKR.  
 
Dialog kring ensamhet 
Folkhälsostrategen informerar om Västra Götalandsregion dialog om 
ofrivillig ensamhet och problematik den 16 november. Ordförande och 
folkhälsostrateg har för avsikt att delta. 
 
Folkhälsoforum 2022 
Folkhälsostrategen informerar att folkhälsoforum 2022 planeras till den 4 
mars. Mer information och inbjudan kommer under hösten. 
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Folkhälsorådet 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 54   
Övriga frågor 
 
Ordförande lyfter fråga gällande rådets arbetssätt, sammansättning och 
närvaro. Erfarenheten av rådets möten är att 3/4 av tiden ägnas åt hur det är 
och hur det har varit och 1/4 om vad som/bör skall göras framåt. 
Önskemålet är att det borde vara tvärtom. Folkhälsorådet för en diskussion 
kring dessa frågeställningar. 
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