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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-06

Folkhälsorådet

Datum och tid: onsdag 6 oktober 2021, kl. 13:00-15.00
Plats: Dalslands folkhögskola - Biblioteket
Beslutande:
Kenneth Carlsson (L), Färgelanda kommun, ordförande
Robert Yngve (KD), Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, vice ordförande
Urban Henriksson (S), Färgelanda kommun

Övriga närvarande:
Lillan Fahlstedt, folkhälsostrateg

Eventuella jäv anges i respektive paragraf
Utses att justera:

Robert Yngve (KD)
Paragrafer 37-54

Underskrifter
Ordförande:
Kenneth Carlsson (L)
Justerare:
Robert Yngve (KD)
Sekreterare:
Lillan Fahlstedt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-06

Folkhälsorådet

FHR § 37
Val av protokolljusterare
Robert Yngve (KD) väljs till protokolljusterare.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-06

Folkhälsorådet

FHR § 38
Genomgång och godkännande av dagordningen
Ordförande går igenom dagordningen för mötet och den godkännes.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-06

Folkhälsorådet

FHR § 39
Genomgång av föregående protokoll 2021-06-09
Folkhälsostrategen går igenom protokollet från föregående möte.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-06

Folkhälsorådet

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

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-06

Folkhälsorådet

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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-06

Folkhälsorådet

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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-06

Folkhälsorådet

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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-06

Folkhälsorådet

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.

Justering

Utdragsbestyrkande

12

11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-06

Folkhälsorådet

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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-06

Folkhälsorådet

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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-06

Folkhälsorådet

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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-06

Folkhälsorådet

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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-06

Folkhälsorådet

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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-06

Folkhälsorådet

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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-06

Folkhälsorådet

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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-06

Folkhälsorådet

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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-06

Folkhälsorådet

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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-06

Folkhälsorådet

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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2021-10-26

Kommunledningskontoret
Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567 126
lillan.fahlstedt@fargelanda.se

Diarienr
2019/324

Folkhälsorådet

Tjänsteskrivelse. ”Välkommen på middag”. Överföring medel 2022
Beslutsförslag
Folkhälsorådet beslutar att godkänna enheten för stöd och services förfrågan
om att föra över 20 196 kronor för insatsen ”Välkommen på middag” till
2022. Medlen ska användas för att genomföra en studiecirkel kring kost,
oförutsedda kostnader samt ingredienser.
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet följande krav; medlen ska användas
innan sista december 2022, 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 och 2022.
Folkhälsorådet önskar att delfinansieringen från rådet nämns i all
kommunikation och information angående insatsen.
Finansiering
Enheten för stöd och service har lämnat en förfrågan om att föra över
20 196 kronor till 2022. Enligt förfrågan avser kostnaderna en
studiecirkelvägledare, inköp av ingredienser samt en mindre summa
oförutsedda kostnader. Verksamheten avser att själva bidra med 51 437
kronor i form av arbetstid för personalen inom verksamheten.
Ärendebeskrivning
Insatsen riktar sig till personer på kommunalt boende inom enheten för stöd
och service/LSS. Insatsen är en studiecirkel med stöd från studieförbundet
Vuxenskolan där personer med intellektuella funktionshinder får laga mat
tillsammans med hjälp av appen Matglad.
Omsorg, enheten stöd och service/LSS ansökte om medel för att starta upp
insatsen under 2020 och har beviljats totalt 26 300 kronor från
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Tjänsteskrivelse
2021-10-26

Diarienr
2019/324

Folkhälsorådet för insatsen. Insatsen startade upp under 2020 innan
pandemin bröt ut och hann under den perioden använda upp 6 104 kronor.
Planen var att fortsätta med projektet under 2021 men på grund av de
restriktioner som pandemin har medfört har arbetet ej kunnat genomföras.
Insatsen kommer att kunna startas upp igen så snart restriktionerna tillåter.

Per Wahlén
Administrativ chef

Lillan Fahlstedt
Folkhälsostrateg

Beslutet skickas till:
Britt-Marie Karlsson - projektansvarig
Enhetschef enhet stöd och service/LSS
Socialchef
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Tjänsteskrivelse
2021-10-27

Kommunledningskontoret
Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567126
lillan.fahlstedt@fargelanda.se

Diarienr
2020/137

Folkhälsorådet

Tjänsteskrivelse. ”En hälsofrämjande arena”. Överföring av medel till
2022.
Beslutsförslag
Folkhälsorådet beslutar att godkänna Södra Valbos hembygdsförening
förfrågan om att föra över upp till 20 999 kronor för insatsen ”En
hälsofrämjande arena” till 2022. Medlen ska användas till arbetstid,
förbrukningsmaterial samt litteratur.
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet följande krav; medlen ska användas
innan sista december 2022, 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 och 2022.
Folkhälsorådet önskar att delfinansieringen från rådet nämns i all
kommunikation och information angående insatsen.
Finansiering
Södra Valbo hembygdsförening har lämnat en förfrågan om att föra över
upp till 20 999 kronor till 2022. Enligt förfrågan avser kostnaderna arbetstid,
förbrukningsmaterial samt litteratur.
Föreningen avser att bidra med motsvarande summa i form av arbetstid,
förbrukningsmaterial och litteratur.
Ärendebeskrivning
Föreningen Södra Valbo Hembygdsförening sökte medel från folkhälsorådet
för att kunna utveckla föreningens arbete med barn och kultur- och
lokalhistoria. Inom ramen för insatsen arbetar man tillsammans med barnen
med kultur och lokalhistoria i form av att följa årscykeln på en gård.
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Tjänsteskrivelse
2021-10-27

Diarienr
2020/137

Föreningen ansökte om medel för att starta upp insatsen under 2020 men
hann knappt starta upp arbetet innan det fick pausas på grund av pandemin.
Planen var att fortsätta arbetet under 2021 men på grund av restriktioner har
det ej varit möjligt i någon större omfattning. En hälsoslinga på
hembygdsföreningens mark har dock skapats under 2021 efter godkännande
av folkhälsorådet av omfördelning av medel. Föreningen planerar för
uppstart av projektet utifrån den ursprungliga idén till vårterminen 2022.

Per Wahlén
Administrativ chef

Lillan Fahlstedt
Folkhälsostrateg

Beslutet skickas till:
Södra Valbo Hembygdsförening - Projektansvarig
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Tjänsteskrivelse
2021-10-27

Kommunledningskontoret
Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567126
lillan.fahlstedt@fargelanda.se

Diarienr
2020/241

Folkhälsorådet

Tjänsteskrivelse. ”Minition”. Överföring av medel till 2022
Beslutsförslag
Folkhälsorådet beslutar att godkänna Valbodalens badmintonklubb
förfrågan om att föra över upp till 20 000 kronor för insatsen ”Mintion” till
2022. Medlen ska användas till material, fika och hallhyra.
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet följande krav; medlen ska användas
innan sista december 2022, 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 och 2022.
Folkhälsorådet önskar att delfinansieringen från rådet nämns i all
kommunikation och information angående insatsen.
Finansiering
Föreningen Valbodalens Badmintonklubb har lämnat en förfrågan om att
föra över upp till 20 000 kronor till 2022. Enligt förfrågan avser kostnaderna
material, fika och hallhyra. Föreningen avser själva att bidra med att bidra
med nedlagd arbetstid motsvarande cirka 35 000 kronor, räknat på en
kostnad på 200 kronor i timmen för tränare.
Ärendebeskrivning
Valbo badmintonklubb ansökte om medel inför 2021 för att starta upp en
mötesplats kring fysiska aktivitet för barn i åldersgruppen 4-7 år.
Föreningen hade inte någon aktivitet för åldersgruppen då träningarna är för
barn som är 7 år eller äldre. Enligt ansökan ska mötesplatsen 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.
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Tjänsteskrivelse
2021-10-27

Diarienr
2020/241

Föreningen har fått göra vissa anpassningar utifrån restriktionerna i
pandemin vilket är en av anledningarna att insatsen ej använt alla medel
som planerat. Insatsen har startat upp igen under hösten 2021 och planerar
för att fortgå under 2022.

Per Wahlén
Administrativ chef

Lillan Fahlstedt
Folkhälsostrateg

Beslutet skickas till:
Annika Berntsson, kontaktperson för ansökan
Valbodalens badmintonklubb
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Tjänsteskrivelse
2021-11-01

Kommunledningskontoret
Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567126
lillan.fahlstedt@fargelanda.se

Diarienr
2020/242

Folkhälsorådet

Tjänsteskrivelse. ”Nattvandrare”. Överföring av medel till 2022.
Beslutsförslag
Folkhälsorådet beslutar att godkänna Nattugglornas förfrågan om att föra
över upp till 15 000 för insatsen ”Nattvandrare” till 2022. Kostnaderna avser
utbildning, studiebesök, lokalhyra samt annonser.
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet följande krav; medlen ska användas
innan sista december 2022, 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 och 2022.
Folkhälsorådet önskar att delfinansieringen från rådet nämns i all
kommunikation och information angående insatsen.
Finansiering
Nattugglorna har lämnat en förfrågan om att föra över upp till 15 000 kronor
till 2022. Enligt förfrågan avser medlen utbildning, studiebesök, lokalhyra
samt annonser.
Nattugglorna avser att bidra med cirka 200 000 kronor i form av nedlagd tid
av de som nattvandrar.
Ärendebeskrivning
Nattugglorna ansökte om medel 2021 för att starta upp en
nattvandrarverksamhet i kommunen. 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.
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Tjänsteskrivelse
2021-11-01

Diarienr
2020/242

På grund av de restriktioner som pandemin har inneburit har gruppen ej
kunnat genomföra utbildning för de engagerade som planerat. De planerar
därför att genomföra utbildningen under 2022.

Henrik Röste
Chef avdelning IT och kansli

Lillan Fahlstedt
Folkhälsostrateg

Beslutet skickas till:
Jeanette Edell Hansson, kontaktperson för ansökan
Kerstin Fredriksson, kontaktperson för ansökan
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Diarienr 2018/474
2018-11-14

Rutin för prioritering av ansökningar till Folkhälsorådet
Folkhälsorådet bör i första hand prioritera insatser utifrån rådets egna
prioriterade insatsområden. Dessa prioriterade insatsområden har sin
utgångspunkt i lokal statisk och indikatorer och är framtagna i samråd med
sektorernas respektive ledningsgrupp. Insatser rådet beviljar bör prioriteras
utifrån de prioriterade områdena där störst behov föreligger.
Folkhälsorådet bör i andra hand prioritera insatser utifrån eventuella grupper
som uppmärksammas i gällande avtal mellan kommunen och norra hälsooch sjukvårdsnämnden avseende gemensamma folkhälsoinsatser. Detta kan
exempelvis ske när rådet får in flera insatser där samtliga ligger inom ramen
för de prioriterade insatsområdena och berör områden där ett stort behov
föreligger.
Folkhälsorådet bör i sin avvägning även ta hänsyn till kommunens
övergripande politiska mål i aktuell mål- och resursplan samt prioriterade
grupper i norra hälso- och sjukvårdsnämndens gällande mål- och
inriktningsdokument.
Folkhälsorådet ska ej ge medel till insatser vilka anses som ordinarie
verksamhet eller som faller inom ramen för kommunens bidragsnormer för
föreningar.
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Budget 2022
Avser kommun: Färgelanda kommun
HSN

Kommun- FHR

Kommun verksamheter

Övrigt

Intäkter
Ingående saldo från föregående år *

61195

Årets medel enl. samverkansavtal folkhälsa

840000

420000

420000

SUMMA INTÄKTER FÖR ÅRETS INSATSER

901 195

420 000

420 000

255 999

303 500

303 500

19 350

19 350

322 850

322 850

0

0

Kostnader
Folkhälsostrateg, fördelas enligt följande:
lön (inkl. lönebikostnader)
omkostnader (adm.kostnader, resor, kurser m.m.)
SUMMA KOSTNADER FÖR FOLKHÄLSOSTRATEG
Folkhälsoinsatser, fördelas enligt följande:
Projekt från 2021 som vill föra över medel till 2022
Nattvandrarna
En hälsofrämjande arena
Välkommen på middag
Mintion

15 000
20 999
20 196
20 000

51 437
35 000

Pågående fleråriga insatser med medel från tidigare år
Insatser med överskott från tidigare år som godkänts av
HSNN
Nya ettåriga insatser med medel från 2022
Strategiskt folkhälsoarbete
Idébytardag
Trygg och säker förening
Folkhälsopris

10 000
2 500
2 500
500

Nya fleråriga insatser med medel från 2022
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200 000
20 999

10 000
2 500
2 500
500

SUMMA KOSTNADER TOTALT

399 545

353 350

51 437

255 999

Oreserverade medel (medel att fördela på insatser)

501 650

66 650

368 563

0

* De insatser som ligger till grund för ingående
saldo specificeras under fliken "Delsummor
ingående saldo"
Budget mailas senast den 1 december 2021 till:
Agneta Eriksson, agneta.eriksson@vgregion.se
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Tjänsteskrivelse
2021-11-11

Avdelning IT och kansli
Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567126
lillan.fahlstedt@fargelanda.se

Diarienr
2021/295

Folkhälsorådet

Tjänsteskrivelse. Ansökan "Språkutveckling i förskolan"
Beslutsförslag
Folkhälsorådet beslutar att godkänna barn och utbildnings ansökan om
86 000 kronor för insatsen ”Språkutveckling i förskolan”. Medlen avser
täcka kostnader för utbildning, litteratur och material.
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet följande krav; medlen ska användas
innan sista december 2022, 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 2022.
Folkhälsorådet önskar att delfinansieringen från rådet nämns i all
kommunikation och information angående insatsen.
Motivering
Insatsen ligger i linje med två av folkhälsorådets prioriterade insatsområden,
det tidiga livets villkor samt kunskaper, kompetenser och utbildning.
På barnhälsovården genomförs språkscreening vid 2,5 och 4 års ålder. I
Färgelanda klarade 78 % av alla 2,5 åringar språkscreeningen utan
anmärkning och 66 % av 4 åringarna klarade den utan anmärkning, år 2020.
Språksvårigheter kan handla om att barnen har svårt att förstå vad andra
säger och/eller prata själva. Detta kan på sikt leda till läs- och
skrivsvårigheter, svårigheter med meningsuppbyggnad vilket i sin tur kan
påverka skolnärvaron negativt och leda till social problematik. Att arbeta för
en god språkutveckling för barn i tidig ålder är en viktig del av det
främjande arbetet av god psykisk hälsa hos barnen och lyckad skolgång.
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Tjänsteskrivelse
2021-11-11

Diarienr
2021/295

Finansiering
Barn och utbildning ansöker om 86 000 kronor, enligt ansökan ska medlen
fördelas enligt följande: 50 000 kronor i utbildningskostnader, 10 000
kronor till litteratur och 26 000 kronor för inköp av material till barn med
mycket svåra språkstörningar.
Enligt ansökan ska barn och utbildning själva bidra med 94 000 kronor i
form av arbetstid på utbildningar. Kostnaden är beräknad på fast anställd
personal.
Ärendebeskrivning
Barn och utbildning ansöker om medel för att stärka arbetet med
språkutveckling i förskolan. Den språkscreening som genomförs på
fyraåringar via barnhälsovården visar år 2020 att 34 % av barnen inte klarar
screeningen utan anmärkning. Detta stämmer in med vad personalen på
förskolan ser då de ser ett ökat antal barn med språkliga svårigheter, vilket
kan handla om att de har svårt att förstå vad andra säger och/eller själva
prata så andra får en förståelse för vad de säger. Detta kan bland annat leda
till en minskad skolnärvaro och social problematik.
Målet med insatsen är att tidigare upptäcka barn/elever i språkliga
svårigheter för att tidigare kunna ge dem det stöd de är i behov av, så de kan
nå en högre måluppfyllelse. Detta vill barn och utbildning uppnå genom
kompetensutveckling hos personalen genom utbildning, föreläsning och
litteratur. Samt inköp av språkutvecklande material som är anpassade utifrån
barnens behov och förutsättningar.
En metod de vill utbilda i är ”Tecken som stöd”, det finns en pedagog i
verksamheten som har utbildning i detta och tanken är att denna person ska
ha interna utbildningar för övrig personal. Enligt ansökan ska de genomföra
gemensamma utbildningsträffar där de går igenom litteraturen, delger
varandra kunskap och erfarenheter.

Henrik Röste
Chef avdelning IT och kansli

Lillan Fahlstedt
Folkhälsostrateg

Beslutet skickas till:
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Tjänsteskrivelse
2021-11-11

Diarienr
2021/295

Maria Olsson – projektansvarig, förskolerektor Färgelanda kommun
Anna Gunnervik – sektorchef barn och utbildning
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Ansökan om projektmedel från folkhälsorådet
Insatsens namn:

Diariestämpel

Språkutveckling i förskolan

Ansökningsdatum:
2021-11-10

Sökande organisation: Barn och utbildning
Kontaktperson: Maria Olsson
Adress/e-post: maria.olsson2@fargelanda.se
Telefon: 0528-567276
Ansökan avser år: 2022
Ansökt belopp (maximalt 50 % av den totala kostnaden): 86 000 kr
Förankring av ansökan (gäller enbart kommunala verksamheter) :
☒Sektorchef

☐Enhetschef

☐Annan:
Projektorganisation och samverkanspartners:
Klicka eller tryck här för att ange text.
Enligt Dataskyddsförordningen art. 13 har du rätt att få information om hur dina personuppgifter hanteras.
Grunden till behandlingen är samtycke och du har rätt att återta denna. Uppgifterna kommer användas för
kontakta er om Folkhälsorådets beslut av er ansökan. Uppgifterna kommer att lagras under en längre tid. Du har
rätt till registerutdrag, att få uppgifterna raderade och till rättningar. Du har även rätt att lämna klagomål till
Datainspektionen.
☒Jag samtycker att mina personuppgifter hanteras enligt ovan bestämmelser.

___________________________________________________________________________
Bakgrund:
I Färgelandas kommunala förskola och skola förekommer det barn och elever i
språksvårigheter. Barnavårdscentralen har nyligen rapporterat att deras årliga
språkscreening av 4-åringar för år 2020, visar att det är 34 % som inte klarar
screeningen utan anmärkning. Det styrker de svårigheter vi analyserat, då vi ser ett
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ökat antal barn med språkliga svårigheter, vilket kan handla om att de har svårt att
förstå vad andra säger och/eller själva prata så andra får en förståelse för vad de
säger. Detta kan bland annat leda till en minskad skolnärvaro och social problematik.
Förutom uttalssvårigheter kan de ha läs- och skrivsvårigheter t ex svårt med
meningsbyggnad och att hålla en röd tråd. En viktig aspekt är att det förekommer att
barn och elever med språkstörning kan misstolkas, eftersom vuxna kan tro att det
handlar om koncentrationssvårigheter, beteendeproblematik eller ointresse. Kan vi
möta barn redan i förskolan finns goda möjligheter att fokus inte behöver läggas på
svårigheterna i senare år i skolan. Tidiga insatser stärker och skapar ökad trygghet,
självförtroende och självkänsla, vilket är nödvändigt för att inlärning och högre
måluppfyllelse sker.
Målgrupp/deltagare:
Förskolebarn 1-5 år
Hur arbetar ni med målgruppens delaktighet?
Genom kollegialt arbete i kommunala förskolor kan vi med tidiga insatser för både barn
och familjer skapa fina utveklingsmöjligheter kring barnen språkutveckling.
Aktiviteter inom ramen för insatsen:
Lärande genom kompetensutveckling, som litteratur, föreläsning och utbildning. Inköp av
språkutvecklande material som är anpassade utifrån barnens behov och förutsättningar.
Tecken som stöd är ett mycket bra sätt att främja barns språkutveckling. Vi har en pedagog i
förskolan som har utbildning i detta och skulle kunna ha interna utbildningar för övrig
personal. Då vi har barn med mycket svåra språkstörningar önskar vi kunna köpa in specifikt
material till dessa barn vilket ofta är kostsamt. Vi önskar också köpa in litteratur till personal
för att öka kunskap och kompetens. Vi vill sedan lyfta denna litteratur i större sammanhang
genom gemensamma utbildningsträffar för att öka det kollegiala lärandet och delge varandra
kunskap och erfarenheter. Om möjlighet finns önskar vi också kunna erbjuda vår personal en
föreläsning i ämnet.
Mål med insatsen:
Målet är att tidigare upptäcka barn/elever i språkliga svårigheter för att tidigare kunna
ge dem det stöd de är i behov av, så de kan nå en högre måluppfyllelse.
Tidsplan:
Från 220110 till 221231
___________________________________________________________________________
Koppling till folkhälsorådets prioriterade insatsområden
☒ Det tidiga livets villkor
☒ Kunskaper kompetenser och utbildning
☐ Levnadsvanor
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☒ Kontroll, inflytande och delaktighet
Har ni vid planering av insatsen tagit hänsyn till barnkonventionen?
☐ Nej

☒ Ja

Om ja, beskriv hur:
Vi har fokus på att alla barnens rättigheter tillgodoses och att de är delaktiga i det egna
lärandet genom att knyta an till deras intresse och starka sidor. På så vis har vi lättare att få
barnen motiverade och intresserade.
___________________________________________________________________________

Budget och finansiering
Beskrivning

Belopp

Utbildning
Litteratur
Material
Personal tid
Beskriv vad medlen ska
användas till.
Beskriv vad medlen ska
användas till.
Summa:

50 000
10 000
26 000
94 000
Summa.

Egen
Övrig
Ansökan
finansiering* finansiering folkhälsopolitiska
rådet
Summa
Summa
50 000
Summa
Summa
10 000
Summa
Summa
26 000
94 000
Summa
Summa
Summa.
Summa.
Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

180 000

94 000

Summa

86 000

* I egen finansiering kan egen arbetad tid för personal/medlemmar i föreningen ingå. Var
vänlig att specificera nedan hur mycket tid och timkostnad som denna kostnad är beräknad på:
Vi beräknar lägga 500 timmar fördelat på all fast personal i förskolan, ca 50st. Totalkostnad
för detta blir ca 94 000 kr med en timkostnad på ca 187 kr.
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Hur är insatsen tänkt att fortsätta efter projekttidens slut?
Ett utvecklingsarbete behöver arbetas med under flera år, för att det ska leda till ett
lyckat resultat. Vår förhoppning är att kompetensutveckling kommer leda till ett utökat
kollegialt lärande som bidrar till att barnen fortsätter nå en ännu högre måluppfyllelse.

Ansökan ska skickas till:
Folkhälsorådet
Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda
Alternativt via mejl till folkhälsostrateg lillan.fahlstedt@fargelanda.se
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Tjänsteskrivelse
2021-10-21

Kommunledningskontoret
Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567126
lillan.fahlstedt@fargelanda.se

Diarienr
2020/253

Folkhälsorådet

Tjänsteskrivelse, ansökan ”Projekt service 2022”
Beslutsförslag
Folkhälsorådet beslutar att godkänna enheten för arbetsmarknad och
integrations ansökan om medel på 275 000 kronor för insatsen ”Projekt
service”. Medlen avser att täcka halva kostnaden för en arbetsledare.
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet följande krav; medlen ska användas
innan sista december 2022, 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 2022.
Folkhälsorådet önskar att delfinansieringen från rådet nämns i all
kommunikation och information angående insatsen.
Motivering
Insatsen har en koppling till två av folkhälsorådets prioriterade
insatsområden, kontroll, inflytande och delaktighet samt kunskaper,
kompetenser och utbildning. Målgruppen för insatsen är personer mellan
16-65 år som av olika anledningar befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden
eller studier som är i behov av stöd för att nå egen försörjning.
I Färgelanda fick 7,7 % av befolkningen ekonomiskt bistånd någon gång
under 2020. Av dessa fick 29,3 % långvarigt ekonomiskt bistånd, det vill
säga bistånd minst tio månader under året. Årsmedelvärdet för öppet
arbetslösa eller personer i arbetsmarknadsprogram var 6,4%. Detta enligt
siffror från Kolada. Arbetslöshet innebär en ökad risk för ohälsa och ökar
risken för riskbruk av alkohol, rökning och narkotika, ökar risken för
insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar och för tidig död, detta sammanfattat
utifrån Kommissionen för jämlik hälsa.
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Tjänsteskrivelse
2021-10-21

Diarienr
2020/253

Finansiering
Enheten för arbetsmarknad och integration söker medel från Folkhälsorådet
på 275 000 kronor för insatsen under 2022. 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.
Ärendebeskrivning
Enheten för arbetsmarknad och integration fick medel under 2021 för denna
insats, i såväl ansökan som beviljande av medel för 2021 framkommer det
att enheten avser att söka medel för 2022.
Insatsen riktar sig till människor mellan 16-65 år som av olika orsaker står
långt ifrån arbetsmarknaden. Projekt innebär en utveckling av enhetens
tidigare arbetssätt och innefattar praktikplaceringar, arbetsträning och
språkinlärning.
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.

Per Wahlén
Administrativ chef

Lillan Fahlstedt
Folkhälsostrateg

Beslutet skickas till:
Per Wahlén – administrativ chef, kontaktperson för ansökan
Enheten för arbetsmarknad och integration
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Diariestämpel

Insatsens namn: Projekt service!

Ansökningsdatum: 2021
Sökande organisation: AMI
Kontaktperson: Per Wahlén
Adress/e-post: Allhemsvägen 5
Telefon: 0528-567105
Ansökan avser år: 2022
Ansökt belopp (maximalt 50 % av den totala kostnaden):
Förankring av ansökan (gäller enbart kommunala verksamheter) :
X Sektorchef

 Enhetschef

 Annan:
Enligt Dataskyddsförordningen art. 13 har du rätt att få information om hur dina personuppgifter hanteras.
Grunden till behandlingen är samtycke och du har rätt att återta denna. Uppgifterna kommer användas för
kontakta er om Folkhälsorådets beslut av er ansökan. Uppgifterna kommer att lagras under en längre tid. Du
har rätt till registerutdrag, att få uppgifterna raderade och till rättningar. Du har även rätt att lämna klagomål
till Datainspektionen.

X Jag samtycker att mina personuppgifter hanteras enligt ovan bestämmelser.

________________________________________________________________________________

Bakgrund:
Projektet skall rikta sig till människor mellan 16-65 år som står långt ifrån arbetsmarknaden
men framför allt den yngre delen av dessa, som inte är mottagliga för ”Steg 1”.
Få alla intresserade för något yrke och i förlängningen vilja studera vidare för att få
kompetenser.
Den övriga målgruppen kan vara nyanlända som lär sig språket och den svenska
arbetsmarknaden eller arbetsträning för långtidssjukskrivna.
De flesta individer vi arbetar med får sin försörjning genom IFO. Målet är att komma till egen
försörjning, hälsa och en ökad livskvalité som medför en förbättrad psykisk och fysisk för
våra kommuninvånare.
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Aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utveckla praktikplatser för våra kommuninvånare som inte är redo för ett ordinarie
arbete.
Få kunskap och kompetens.
Väcka intresse för att eventuellt utbilda sig till ett yrke.
Samtal/interaktion i grupp
Skapa struktur på vardagen
Social träning
Arbetar motivationshöjande med tex, självförtroende, självkänsla, självskattning och
självreflektion.
Övar på delaktighet, gemenskap få bekräftelse och insikt.
Övar på nya tankemönster, tankesätt och att våga fråga, ifrågasätta på ett
konstruktivt sätt när man befinner sig i en utsatt situation.
Öva på det svenska språket.
Arbetsträning på individnivå.

Tidsplan: 2021-2022

Koppling till folkhälsorådets prioriterade områden:
Att tidigt fånga upp ungdomar som varken studerar eller arbetar. Alla deltagare får ökad
kompetens och kunskap om hur det är att jobba i Sverige och kanske få dem intresserade av
att utbilda sig. Viktigt att komma in i rutiner som tex komma upp på morgonen, komma i tid
och höra av sig om man är sjuk. Alla är delaktiga och kan påverka sin situation och kommer
att ha inflytande i sitt arbete.

Mål med insatsen:
Vara inskriven på arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb.
Deltagarna hoppas uppleva bättre hälsa och skall vid avslut av praktiken själv uppleva att
hen mår bättre än vid start och att hen har gjort tydliga stegförflyttningar mot ökat
välmående och självständighet samt vara närmare en egen försörjning.
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Deltagare/målgrupp:
Målgruppen är människor 16-65 år som av olika orsaker står lång ifrån arbetsmarknaden.

Budget och finansiering:
Beskrivning

Belopp

Egen
Övrig
finansiering* finansiering

Ansökan
folkhälsopolitiska
rådet

En arbetsledare/coach 100%

550.000:/2022

275.000:-

275.000:-

Under -2022

Summa:
* I egen finansiering kan egen arbetad tid för personal/medlemmar i föreningen ingå. Var vänlig att
specificera nedan hur mycket tid och timkostnad som denna kostnad är beräknad på:
Egen finansiering bygger på en heltidstjänst varav lön 50% + 50% dator/telefon. Sökta medel gäller
2022.

Projektorganisation och samverkanspartners:
IFO, Arbetsförmedlingen
Fortsättning efter projekttidens slut:
Ja vi letar vidare efter finansiering. Vi kommer att ett samarbete med IFO för att minska
kostnaden av försörjningsstöd i kommunen, där igenom övertyga politiker och
kommunstyrelse att fortsätta arbetet med insatsen vidare 2023. Vårt mål är att få så många
som möjligt till egen försörjning och välmående.
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Ansökan ska skickas till:
Folkhälsorådet
Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda
Alternativt via mejl till folkhälsostrateg lillan.fahlstedt@fargelanda.se

46

Tjänsteskrivelse
2021-11-11

Avdelning IT och kansli
Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567126
lillan.fahlstedt@fargelanda.se

Diarienr
2021/253

Folkhälsorådet

Tjänsteskrivelse ansökan ”Klimatsmarta måltider”
Beslutsförslag
Folkhälsorådet beslutar att godkänna enheten måltids ansökan om medel på
40 000 kronor för insatsen ”Klimatsmarta måltider”. Medlen får användas
till utbildning inom klimatsmarta måltider för personal inom kommunens
kök, förskolor och skolor.
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet följande krav; medlen ska användas
innan sista december 2022, 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 2022.
Folkhälsorådet önskar att delfinansieringen från rådet nämns i all
kommunikation och information angående insatsen.
Motivering
Insatsen ligger inom ramen för två av folkhälsorådets prioriterade
insatsområden, levnadsvanor samt kontroll, inflytande och delaktighet.
Levnadsvanor då insatsen syftar till att öka barns kunskap om sunda
hållbara kostvanor. Kontroll, inflytande och delaktighet då barnen kommer
få möjlighet att påverka skolmåltiderna utifrån sin nya kunskap kring
klimatsmart mat.
Enligt Folkhälsomyndigheten är ohälsosam konsumtion av mat är en av de
största riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död i Sverige. Vi behöver
förändra våra kostvanor gällande energiinnehåll, men också utifrån matens
klimatpåverkan. Därför är kunskap om hälsosam klimatsmart mat är viktigt
för en god hälsa. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer ska barn
mellan fyra och tio år äta 400 gram frukt eller grönt per dag, för personer
över tio år är rekommendationen 500 gram per dag. Vidare rekommenderar
de en under 500 gram i veckan av rött kött eller chark.
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Tjänsteskrivelse
2021-11-11

Diarienr
2021/253

I LUPP undersökningen som genomfördes bland elever i åk 7-9 under 2020
svarade 40,9 % av eleverna att de hoppar över lunchen minst en gång i
veckan, att få dem involverade och intresserade av mat är därmed viktigt.
Att inte äta lunch påverkar koncentrationen i skolan och i slutändan
betygen.
Finansiering
Enheten måltid ansöker om 40 000 kronor för att genomföra två
utbildningar om klimatsmarta måltider för personal i köken samt personal
på kommunens förskolor och skolor. Enligt ansökan avser enheten och barn
och utbildning stå för en kostnad på 43 000 kronor i form av arbetad tid och
fika till utbildningen.
Ärendebeskrivning
Enheten måltid ansöker om medel för att genomföra två utbildningar kring
klimatsmarta måltider för två olika personalgrupper i kommunen, personal i
kök och personal på förskolor och skolor. Målgruppen för insatsen är
personal i kommunens kök, personal på förskolor och skolor samt elever
och barn i förskolor och skolor.
Enligt ansökan kommer ett samarbete med hemkunskapslärare kring
klimatsmarta måltider för att involvera eleverna och öka deras kunskap
påbörjas i samband med detta arbete.
Målet med insatsen är att öka kunskapen hos personal i skola och kök samt
hos eleverna vilken klimatpåverkan maten vi äter har. Men också att lära sig
hur man äter klimatsmart och samtidigt äter nyttigt och tillgodoser sina
näringsbehov.

Henrik Röste
Chef avdelning IT och kansli

Lillan Fahlstedt
Folkhälsostrateg

Beslutet skickas till:
Malin Eriksson – ansvarig för projektansökan
Tünde Petersson – avdelningschef samhällsutveckling
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Ansökan om projektmedel från folkhälsorådet
Insatsens namn:

Diariestämpel

Klimatsmarta måltider

Ansökningsdatum:
2021-10-20

Sökande organisation: Måltidsenheten
Kontaktperson: Malin Eriksson
Adress/e-post: malin.eriksson3@fargelanda.se
Telefon: 0528-56 75 26
Ansökan avser år: 2022
Ansökt belopp (maximalt 50 % av den totala kostnaden): 40 000:Förankring av ansökan (gäller enbart kommunala verksamheter) :
☐Sektorchef

☒Enhetschef

☐Annan:
Projektorganisation och samverkanspartners:
Klicka eller tryck här för att ange text.
Enligt Dataskyddsförordningen art. 13 har du rätt att få information om hur dina personuppgifter hanteras.
Grunden till behandlingen är samtycke och du har rätt att återta denna. Uppgifterna kommer användas för
kontakta er om Folkhälsorådets beslut av er ansökan. Uppgifterna kommer att lagras under en längre tid. Du har
rätt till registerutdrag, att få uppgifterna raderade och till rättningar. Du har även rätt att lämna klagomål till
Datainspektionen.
☐Jag samtycker att mina personuppgifter hanteras enligt ovan bestämmelser.

___________________________________________________________________________
Bakgrund:
Det finns ett behov av att ställa om till måltider som har en lägre påverkan på klimatet. Såväl
personal som elever behöver ökad kunskap hur man kan äta klimatsmart på ett sätt som är
hållbart även för hälsan. Det är viktigt att även vid mat som har en lägre påverkan på klimatet
se till att tillgodogöra sig alla näringsämnen i kosten. Att äta klimatsmart har en postiv
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påverkan på hälsan ur ett längre perspktiv då klimatförändringarna kommer att påverka
människors hälsa. Att äta klimatsmart innebär att byta ut animalsiska produkter mot
vegetariska alternativ men även att se över vilken typ av animaliska produkter man serverar,
vilken typ av kolhydratskälla som serveras och så vidare.
Målgrupp/deltagare:
Barn och elever. Personal
Hur arbetar ni med målgruppens delaktighet?
Genom att skapa kunskaper och delaktighet hos måltidspersonal, pedagoger, föräldrar m fl
runt barnet och eleven. Att uppmärksamma och informera barn och elever i vad förändringen
innebär. Med skyltar, tavlor och annat informationsmaterial.
Aktiviteter inom ramen för insatsen:
Utbildning/föreläsning för måltdispersonal, pedagoger och föräldrar. Ta fram informativt
material för att lära och mottivera till förändring, samt att skapa nyfikenhet. Samarbete med
hemkunskapslärare kring klimatsmarta måltider för att involvera eleverna och öka deras
kunskap.Det räcker inte att utbilda och inspirera måltidspersonalen. Vi behöver en gemensam
syn och förståelse för hur vi ska hantera våra måltider i framtiden. Därför ansöker vi om
ekonomiska medel för att kunna erbjuda kunskap till såväl pedagoger, föräldrar som
måltidspersonal.
Mål med insatsen:
Att öka hälsa för barn och elever och för vår framtida miljö.
Tidsplan:
Från 2022-01-01 till 2022-12-31
___________________________________________________________________________
Koppling till folkhälsorådets prioriterade insatsområden
☒ Det tidiga livets villkor
☒ Kunskaper kompetenser och utbildning
☒ Levnadsvanor
☒ Kontroll, inflytande och delaktighet
Har ni vid planering av insatsen tagit hänsyn till barnkonventionen?
☐ Nej

☒ Ja

Om ja, beskriv hur:
3)Vi beaktar barnets bästa 12 )barnen får rätt att uttrycka sin mening. Skapar utveckling och
delaktighet.
___________________________________________________________________________
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Budget och finansiering
Beskrivning

Belopp

Beskriv vad medlen ska
användas till.
Personalkostnad för
måltidspersonal
Personalkostnad för
pedagoger
Materialkostand
Fika på föreläsningen
Beskriv vad medlen ska
användas till.
Summa:

30 000:-

Egen
Övrig
Ansökan
finansiering* finansiering folkhälsopolitiska
rådet
Summa
Summa
30 000:-

Summa

21 000:-

Summa

Summa

Summa

21 000:-

Summa

Summa

10 000:Summa.
Summa

Summa.
1 000:Summa

Summa
Summa.
Summa

10 000:Summa
Summa

40 000:-

43 000:-

Summa

40 000:-

* I egen finansiering kan egen arbetad tid för personal/medlemmar i föreningen ingå. Var
vänlig att specificera nedan hur mycket tid och timkostnad som denna kostnad är beräknad på:
Personalkostnad för måltid 23 pers. x 230 kr x 4 h = 21 160:Personalkostnad för pedagoger – svårt att avgöra hur många som kommer att delta, men jag
förutsätter att det minst är 23 personer som inom måltid. Vi hoppas naturligtvis att alla
pedagogoer kommer att delta, vilket är 50 inom förskolan och säkert minst 50 inom skolan.

Hur är insatsen tänkt att fortsätta efter projekttidens slut?
Kunskapen och förståelsen kommer att farvaltas av personalen som fått utbildningen
och på så vis är grunden lagd för hur vi ska jobba med klimatsmarta måltider i
framtiden. Vi avser att fortsätta att utveckla detta område i framtiden.
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Ansökan ska skickas till:
Folkhälsorådet
Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda
Alternativt via mejl till folkhälsostrateg lillan.fahlstedt@fargelanda.se
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Tjänsteskrivelse
2021-10-21

Avdelning IT och kansli
Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567 126
lillan.fahlstedt@fargelanda.se

Diarienr
2021/255

Folkhälsorådet

Tjänsteskrivelse ansökan ”Hjälpoteket”
Beslutsförslag
Folkhälsorådet beslutar att avslå sektor barn och utbildnings ansökan om
100 000 kronor för att genomföra insatsen ”Hjälpoteket”.
Motivering
Avslaget bygger på att insatsen, så som det framkommer i ansökan består
enbart av inköp av material. Enligt ansökan framkommer det inte att det ska
ske något övrigt utvecklingsarbete i samband med detta.
Folkhälsorådet tidigare 2016-11-22 § 36.2, tagit beslut om att inte godkänna
medel till kommunens verksamheter som enbart avser inventariesatsningar
Inköp av material som stöd för elever i utbildning kan anses ingå i
verksamhetens ordinarie uppdrag. Enligt ”Riktlinjer för Folkhälsorådet och
folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun” dnr 2020/48 ska folkhälsorådet ej
bidra med medel till insatser som anses ingå i verksamheternas ordinarie
uppdrag.
Finansiering
Barn och utbildning ansöker om 100 000 kronor för inköp av material.
Enligt ansökan avser de att stå för samma kostnad själva i form av arbetad
tid så som uppbyggnad av organisationen kring ”Hjälpoteket”, samtal med
elever och pedagoger, utlåning och återhämtning av material.
Ärendebeskrivning
Sektor barn och utbildning ansöker om medel för att genomföra en
specialpedagogisk insats. Sektorn ser ett behov av att skapa ett ”Hjälpotek”
med olika kompensatoriska hjälpmedel som elever får låna.
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Tjänsteskrivelse
2021-10-21

Diarienr
2021/255

Det finns flera elever som är i behov av olika slags kompensatoriska
hjälpmedel för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. En del elever
behöver få hjälp med att skärma av synintryck, andra hörselintryck medan
somliga har ett behov av att sysselsätta sina händer och fötter med något för
att kunna bibehålla sin koncentration och få en hanterbar skoldag. Andra
elever kan vara i behov av tidshjälpmedel av olika slag.
Elever i behov av hjälpmedlen ska efter dialog med lärare/elevhälsa få
möjlighet att låna något hjälpmedel som kan stötta dem under skoldagen.
Detta följs upp efter en tid med uppföljande samtal kring hur hjälpmedlet
har fungerat. Lärare kommer bli delaktiga bland annat utifrån förslag på
inköp av material samt kontakt med specialpedagog. Specialpedagog
ansvarar för utlåning av material.

Henrik Röste
Chef avdelning IT och kansli

Lillan Fahlstedt
Folkhälsostrateg

Beslutet skickas till:
Anna Gunnervik – sektorchef barn och utbildning
Christina Nilsson - chef för den centrala elevhälsan samt grundsärskolan
Anna Nordblom – ansvarig för ansökan
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Ansökan om projektmedel från folkhälsorådet
Insatsens namn:

Diariestämpel

Hjälpotek

Ansökningsdatum:
2021-10-20

Sökande organisation: Färgelanda kommun
Kontaktperson: Anna Nordblom
Adress/e-post: anna.nordblom@fargelanda.se
Telefon: 0528-567270
Ansökan avser år: 2022
Ansökt belopp (maximalt 50 % av den totala kostnaden): 100 000
Förankring av ansökan (gäller enbart kommunala verksamheter) :
☐Sektorchef

☐Enhetschef

☒Annan:
Projektorganisation och samverkanspartners:
Christina Nilsson, chef för den centrala elevhälsan samt grundsärskolan, Färgelanda Kommun
Enligt Dataskyddsförordningen art. 13 har du rätt att få information om hur dina personuppgifter hanteras.
Grunden till behandlingen är samtycke och du har rätt att återta denna. Uppgifterna kommer användas för
kontakta er om Folkhälsorådets beslut av er ansökan. Uppgifterna kommer att lagras under en längre tid. Du har
rätt till registerutdrag, att få uppgifterna raderade och till rättningar. Du har även rätt att lämna klagomål till
Datainspektionen.
☒Jag samtycker att mina personuppgifter hanteras enligt ovan bestämmelser.

___________________________________________________________________________
Bakgrund:
I skolan finns det idag många elever som är i behov av olika slags kompensatoriska
hjälpmedel för att kunna tillgodogöra sig nya kunskaper. En del elever behöver få hjälp
med att skärma av synintryck, andra hörselintryck medan somliga har ett behov av att
sysselsätta sina händer och fötter med något för att kunna bibehålla sin koncentration
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och få en hanterbar skoldag. Andra elever kan vara i behov av tidshjälpmedel av olika
slag. Jag önskar således genomföra en specialpedagogisk insats, med stöd av
projektmedel, för att skapa ett ”hjälpotek” med olika kompensatoriska hjälpmedel som
elever får låna.
Några förslag på bra hjälpmedel och en ungefärlig kostnad för dem per styck är;
bänkskärmar (>299 kr), hörselkåpor (>269 kr), taktilt stimulerande material så som
stressbollar (>79 kr), tangles (>79 kr) och piggkuddar (399 kr), fotgungor (1045 kr) samt
tidshjälpmedel så som time timer (749 kr) och timstock (1695 kr). Vill man se mer på
ungefärliga kostnader kan man besöka funkamera.se.
Målgrupp/deltagare:
Grundskola, grundsärskola samt pedagogisk personal.
Hur arbetar ni med målgruppens delaktighet?
Tanken är att elever, efter dialog med lärare/elevhälsa, ska få möjlighet att se vad för
funktionella hjälpmedel som finns i ”hjälpoteket” och utifrån det välja ut något som de
tror kan stötta dem under skoldagen. Eleven får testa sitt hjälpmedel under en
begränsad tid och sedan har man ett uppföljande samtal med eleven kring hur det har
fungerat med hjälpmedlet, vad som varit bra/dåligt och varför eleven tänker sig att det
har fungerat på det ena eller andra viset. Därefter bestäms om lånet ska förlängas eller
om eleven vill testa något annat hjälpmedel. Lärare kommer bland annat att göras
delaktig utifrån förslag på inköp av material samt kontakt med specialpedagog.
Specialpedagog ansvarar för utlåning av material.
Aktiviteter inom ramen för insatsen:
Inköp av material (ev besök hos företag som säljer kompensatoriskt hjälpmedel),
visning av inköpt material, samtal och besök (utlåning och återlämning av material)
Mål med insatsen:
Att skapa en lärmiljö i skolan som bidrar till ökad studiero och en ökad möjlighet till
kunskapsinhämtning hos våra elever.
Tidsplan:
Från 2022-06-13 till 2023-06-16
___________________________________________________________________________
Koppling till folkhälsorådets prioriterade insatsområden
☒ Det tidiga livets villkor
☒ Kunskaper kompetenser och utbildning
☒ Levnadsvanor
☒ Kontroll, inflytande och delaktighet
Har ni vid planering av insatsen tagit hänsyn till barnkonventionen?
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☐ Nej

☒ Ja

Om ja, beskriv hur:
Undervisningen i skolan ska anpassas utifrån varje elevs behov och förutsättningar. I
en inkluderande skola innebär det att extra anpassningar eller särskilt stöd kan
behövas sättas in för elevens inlärning. Funktionella, kompensatoriska hjälpmedel
kan vara en del av detta stöd. I Barnkonventionen kan man läsa om att alla barn har
samma rättigheter, lika värde och att ingen får diskrimineras (artikel 1). Vidare står
det att varje barn har rätt till att leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt
och socialt (artikel 6). Utöver detta kan man i artikel 12 läsa, vilket möjligtivs är den
paragraf som framförallt blir gällande i detta projekt, att barn har rätt att uttrycka sina
åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem.
___________________________________________________________________________

Budget och finansiering
Beskrivning

Belopp

Inköp, samtal samt
utlåning och
återhämtning av
hjälpmedelsmaterial
Beskriv vad medlen ska
användas till.
Beskriv vad medlen ska
användas till.
Beskriv vad medlen ska
användas till.

200 000

Egen
Övrig
Ansökan
finansiering* finansiering folkhälsopolitiska
rådet
2,5 h/v
Summa
100 000

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa.

Summa

Summa
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Beskriv vad medlen ska
användas till.
Beskriv vad medlen ska
användas till.
Summa:

Summa.

Summa.

Summa.

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

200 000

2,5 h/v

Summa

100 000

* I egen finansiering kan egen arbetad tid för personal/medlemmar i föreningen ingå. Var
vänlig att specificera nedan hur mycket tid och timkostnad som denna kostnad är beräknad på:
Tanken är att 2,5 timmar i veckan ska avsättas av specialpedagog för hantering, distrubering
och samtal.

Hur är insatsen tänkt att fortsätta efter projekttidens slut?
När projekttiden är avslutad kommer insatsen att fortsätta med utlåning av hjälpmedel.

Ansökan ska skickas till:
Folkhälsorådet
Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda
Alternativt via mejl till folkhälsostrateg lillan.fahlstedt@fargelanda.se
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Komplettering ansökan Hjälpoteket

Det är i dagsläget svårt för kommunens skolor att bekosta kompensatoriska hjälpmedel med den
befintliga budget de har för inköp av läromedel och dylikt. Behoven av hjälpmedel varierar också
mellan elever och individer. Genom att ha ett Hjälpotek kan man samla olika kompensatoriska
hjälpmedel centralt och sedan distribuera utifrån behov. Ett hjälpmedel som jag glömde nämna i min
ansöka är exempelvis läspennan, ett kompensatoriskt hjälpmedel för elever med läs- och
skrivsvårigheter. En penna kostar ca 2000 kr och det kan i de enskilda verksamheterna upplevas som
en stor kostnad för en elev när man inte vet om det kommer att generera det stöd man eftersträvar.
Om man då får låna en läspenna från Hjälpotektet under en period, ser att det är ett bra hjälpmedel
för eleven, kan man sedan besluta om att verksamheten gör ett eget inköp. Hjälpoteket kan således
vara en ett forum där elever får låna kompensatoriskt hjälpmedel över tid men även fungera som ett
forum där hjälpmedel kan testas innan de köps in till enskilda verksamheter (Språkoteket fungerar på
liknande sätt fast då med läromedel).
Arbetet kring Hjälpoteket kommer att innefatta inköp av materiel. Då de kompensatoriska
hjälpmedlen kommer att finnas centralt så kommer det att vara en del av mitt specialpedagogiska
uppdrag att åka ut till verksamheterna på våra kommunala skolor, träffa elever och/eller lärare och
pratat om vilka hjälpmedel som de tror skulle vara gynnsamma för eleven, utlåning av material, ha
uppföljande samtal i verksamheten med elever kring hur hjälpmedlet har fungerat för dem, hämta in
återlämnande material etc. För att hålla ordna på det inköpta materialet kommer det att behövas
dokumenteras så väl utlåning som återlämning, materialet kommer att behöva ses över så att det
fortfarande är funktionsdugligt innan det lånas ut till nästa elev etc.
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Tjänsteskrivelse
2021-10-07

Kommunledningskontoret
Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567 126
lillan.fahlstedt@fargelanda.se

Diarienr
2021/233

Folkhälsorådet

Tjänsteskrivelse ansökan ”Elcykel till rehab och hemsjukvården”
Beslutsförslag
Folkhälsorådet beslutar att avslå ansökan om 8 5000 kronor för inköp av
elcykel till rehab och hemsjukvården.
Motivering
Insatsens syfte och mål är att förbättra hälsan hos personalen, något som inte
ligger inom ramen för folkhälsorådets arbete och ansvarsområde. Enligt
samverkansavtalet med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende
gemensamma folkhälsoinsatser (Dnr KS 2019/25) ska folkhälsorådet verka
utifrån befolkningens livsvillkor och levnadsvanor. Det övergripande målet
med det gemensamma folkhälsoarbetet är enligt avtalet att förbättra
befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa.
Finansiering
Rehab och hemsjukvård ansöker om 8 500 kronor för inköp av en elcykel
till personal. Ansökan avser halva kostnaden då verksamheten avser att
själva stå för 8 500 kronor för inköp av elcykel.
Ärendebeskrivning
Rehab och hemsjukvård söker medel för att köpa in en elcykel till personal
så att de kan ta cykel mellan sina hembesök istället för bilen. Målet med
insatsen är att öka rörligheten hos personalen för att få frisk luft och träning
under arbetstid.

Per Wahlén
Administrativ chef

Lillan Fahlstedt
Folkhälsostrateg
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Tjänsteskrivelse
2021-10-07

Diarienr
2021/233

Beslutet skickas till:
Anna Maria Bonskog - Enhetschef hemsjukvård och rehabilitering projektansvarig
Johan Lundh - Socialchef
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Ansökan om projektmedel från folkhälsorådet
Insatsens namn:

Diariestämpel

Elcykel

Ansökningsdatum:
2021-09-06

Sökande organisation: Hemsjukvård och rehab
Kontaktperson: Anna-Maria Bonskog
Adress/e-post: anna-maria.bonskog@fargelanda.se
Telefon: 0528-567670
Ansökan avser år: 2022
Ansökt belopp (maximalt 50 % av den totala kostnaden): 8500
Förankring av ansökan (gäller enbart kommunala verksamheter) :
☐Sektorchef

☒Enhetschef

☐Annan:
Projektorganisation och samverkanspartners:
Klicka eller tryck här för att ange text.
Enligt Dataskyddsförordningen art. 13 har du rätt att få information om hur dina personuppgifter hanteras.
Grunden till behandlingen är samtycke och du har rätt att återta denna. Uppgifterna kommer användas för
kontakta er om Folkhälsorådets beslut av er ansökan. Uppgifterna kommer att lagras under en längre tid. Du har
rätt till registerutdrag, att få uppgifterna raderade och till rättningar. Du har även rätt att lämna klagomål till
Datainspektionen.
☒Jag samtycker att mina personuppgifter hanteras enligt ovan bestämmelser.

___________________________________________________________________________
Bakgrund:
Hemsjukvården och rehab gör mycket hembesök i närområdet, som de hade kunnat ta
sig med cykel till istället för bil. Det tar för lång tid att gå och då kan men heller inte få
med sig material som man behöver för att besöka patienten. På Hemsjukvården arbetar
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11 sjuksköterskor, 2 undersköterskor, en sekreterare, 2 fysioterapeuter, 2
arbetsterapeuter och 2 rehabassistenter. och en enhetschef.
Målgrupp/deltagare:
Samtliga personalkategorier på rehab och hemsjukvården.
Hur arbetar ni med målgruppens delaktighet?
Samtlig personal tycker det är en bra ide och cykeln skulle användas mycket.
Aktiviteter inom ramen för insatsen:
Cykla på hembesök, mellan Lillågården och Håvesten och till olika möten på
kommunhuset.
Mål med insatsen:
Öka rörligheten hos personalen för att naturligt få träning och frisk luft under arbetstid
istället för att ta bilen.
Tidsplan:
Från 2022-01-01 till 2022-12-31
___________________________________________________________________________
Koppling till folkhälsorådets prioriterade insatsområden
☐ Det tidiga livets villkor
☐ Kunskaper kompetenser och utbildning
☒ Levnadsvanor
☐ Kontroll, inflytande och delaktighet
Har ni vid planering av insatsen tagit hänsyn till barnkonventionen?
☒ Nej

☐ Ja

Om ja, beskriv hur:
Klicka eller tryck här för att ange text.
___________________________________________________________________________
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Budget och finansiering
Beskrivning

Belopp

Elcykel inklusive
vinterdäck, cykelkorg
och cykelhjälm.
Beskriv vad medlen ska
användas till.
Beskriv vad medlen ska
användas till.
Beskriv vad medlen ska
användas till.
Beskriv vad medlen ska
användas till.
Beskriv vad medlen ska
användas till.
Summa:

17000

Egen
Övrig
Ansökan
finansiering* finansiering folkhälsopolitiska
rådet
8500
Summa
8500

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa.

Summa

Summa

Summa.

Summa.

Summa.

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

* I egen finansiering kan egen arbetad tid för personal/medlemmar i föreningen ingå. Var
vänlig att specificera nedan hur mycket tid och timkostnad som denna kostnad är beräknad på:
Specificera tid och timkostnad för vad som anses inom egen finansiering.

Hur är insatsen tänkt att fortsätta efter projekttidens slut?
Om detta slår väl ut, så kan det bli aktuellt att skaffa fler el-cyklar.

Ansökan ska skickas till:
Folkhälsorådet
Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda
Alternativt via mejl till folkhälsostrateg lillan.fahlstedt@fargelanda.se
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Tjänsteskrivelse
2021-10-19

Kommunledningskontoret
Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567 126
lillan.fahlstedt@fargelanda.se

Diarienr
2021/248

Folkhälsorådet

Tjänsteskrivelse. Ansökan ”Lelångebanan”
Beslutsförslag
Folkhälsorådet beslutar att avslå ansökan från föreningen Lelången cykeloch gångväg om 1 250 000 kronor för att anlägga en cykel- och gångväg
mellan Högsäter och Färgelanda.
Motivering
Föreningen Lelångebanan cykel- och gångväg ansöker om 1 250 000 kronor
för åren 2022 och 2023 vilket är så gott som hela summan folkhälsorådet
har att fördela på två år. För dessa medel finns det insatser som kan
genomföras vilka har ett större utfall på befolkningens hälsa i kommunen
samt når målgrupper med behov av insatser särskilt riktade till dem.
Finansiering
Föreningen Lelången cykel- och gångväg ansöker om 1 250 000 kronor för
åren 2022 och 2023 för att anlägga en gång- och cykelväg mellan Högsäter
och Färgelanda. Kostnaderna avser kostnader för röjning av träd och sly,
dikning och topplager. Ansökan avser halva kostnaden då föreningen avser
att bidra med egen arbetstid och maskiner motsvarande 1 200 000 kronor,
räknat på en kostnad på 220 kronor i timmen. De räknar även med få övrig
sponsring för projektet på 50 000 kronor.
Ärendebeskrivning
Föreningen Lelången cykel- och gångväg söker om projektmedel för 2022
och 2023.
Inom ramen för insatsen ska föreningen röja träd och sly, dikning och lägga
på topplagren. Syftet är att få till en cykel- och gångväg mellan Högsäter
och Färgelanda. Föreningen har tidigare fått sponsorbidrag från markägare,
företag och privata personer och gjort i ordning en sträcka på 2 500 meter.
Vägverket har bidragit med att ställa i ordning en sträcka på 800 meter.
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1

Tjänsteskrivelse
2021-10-19

Per Wahlén
Administrativ chef

Lillan Fahlstedt
Folkhälsostrateg

Beslutet skickas till:
Yngve Mattsson / Kenth Jansson – kontaktpersoner för ansökan
Föreningen Lelången cykel- och gångväg
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Diarienr
2021/248

2

Ansökan om projektmedel från folkhälsorådet
Insatsens namn:

Diariestämpel

Cykel och gångväg mellan Högsäter och Färgelanda

Ansökningsdatum:
2021-10-15

Sökande organisation: Föreningen Lelången cykel- och gångväg
Kontaktperson: Yngve Mattsson / Kenth Jansson
Adress/e-post: Gudhem 3, 458 97 Färgelanda
Telefon: 0762036642 / 0725650750
Ansökan avser år: 2021-2023
Ansökt belopp (maximalt 50 % av den totala kostnaden): 1 250 000
Förankring av ansökan (gäller enbart kommunala verksamheter) :
☐Sektorchef

☐Enhetschef

☒Annan:
Projektorganisation och samverkanspartners:
Klicka eller tryck här för att ange text.
Enligt Dataskyddsförordningen art. 13 har du rätt att få information om hur dina personuppgifter hanteras.
Grunden till behandlingen är samtycke och du har rätt att återta denna. Uppgifterna kommer användas för
kontakta er om Folkhälsorådets beslut av er ansökan. Uppgifterna kommer att lagras under en längre tid. Du har
rätt till registerutdrag, att få uppgifterna raderade och till rättningar. Du har även rätt att lämna klagomål till
Datainspektionen.
☒Jag samtycker att mina personuppgifter hanteras enligt ovan bestämmelser.

___________________________________________________________________________
Bakgrund:
Vi är en ideell förening som bildades i maj 2021, vårt namn är Föreningen Lelången
cykel- och gångväg. Vårt syfte är att försöka få till en cykel och gångväg mellan
Högsäter och Färgelanda framför allt belägen på gamla Lelångebanan. Vi har fått
sponsorbidrag från markägare, företag och privata personer så idag har vi iordningställt

67

en sträcka av ca. 2500 meter men det återstår lite toppbeläggning av grus mm.
Vägverket bidrog med hjälpen på en sträcka på ca.800 m när dom gjorde om vid mossen
på 172:an

Målgrupp/deltagare:
Alla som vill cykla eller gå utan risk att bli påkörd då 172:an är mycket hårt trafikerad
och har ingen vägren som det går att cykla på, samt att även ungdomarna ska kunna ta
sig till ridskolan på ett trafiksäkert sätt. Målet att kunna cykla mellan Högsäter och
Färgelanda för de som jobbar där eller för de som vill förbättra sin kondition samt att
bidra till en bättre miljö.

Hur arbetar ni med målgruppens delaktighet?
Vi har idag en Facebook grupp och är idag ca. 450 medlemmar, där lägger vi ut inbjudan
till kommande aktiviteter/arbetsdagar eller så kontaktar vi personer med rätt
kompetens för de uppdrag vi skall göra.

Aktiviteter inom ramen för insatsen:
Röja träd, sly och dikning för ett bra underlag för bärlagren, samt lägga på topplagren.

Mål med insatsen:
Skapa ett bra underlag för att sedan kunna lägga på toppbeläggningen av grus. Start
2021 och målet är att vi skall vara klar till 2023. Allt hänger på hur vi blir sponsrade i
projektet

Tidsplan:
Från 20210-05-01 till 2023-12-31
___________________________________________________________________________
Koppling till folkhälsorådets prioriterade insatsområden
☐ Det tidiga livets villkor
☒ Kunskaper kompetenser och utbildning
☒ Levnadsvanor
☒ Kontroll, inflytande och delaktighet
Har ni vid planering av insatsen tagit hänsyn till barnkonventionen?
☒ Nej

☐ Ja

Om ja, beskriv hur:
Klicka eller tryck här för att ange text.
___________________________________________________________________________
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Budget och finansiering
Beskrivning

Belopp

Anlägga cykel- och
gångväg mellan
Hägsäter och
Färgelanda
Se. bifogad
kostnadsberäkning
Beskriv vad medlen ska
användas till.
Beskriv vad medlen ska
användas till.
Beskriv vad medlen ska
användas till.
Beskriv vad medlen ska
användas till.
Summa:

2 500 000

Egen
Övrig
Ansökan
finansiering* finansiering folkhälsopolitiska
rådet
1 200 000
50 000
1 250 000
sponsorer

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa.

Summa

Summa

Summa.

Summa.

Summa.

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

* I egen finansiering kan egen arbetad tid för personal/medlemmar i föreningen ingå. Var
vänlig att specificera nedan hur mycket tid och timkostnad som denna kostnad är beräknad på:
Mantid beräknas på 220:- i timman, skäliga kostnader för maskiner/utrustning

Hur är insatsen tänkt att fortsätta efter projekttidens slut?
Underhålla från sly samt jämna till topplagret för cykel och gångbanan med
stöttning från kommunen och sponsorer
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Ansökan ska skickas till:
Folkhälsorådet
Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda
Alternativt via mejl till folkhälsostrateg lillan.fahlstedt@fargelanda.se
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Beräknad kostnader från Högsäter till Färgelanda för cykel och gångväg
När Var
? Vid brandstatinon Högsäter mot
Lelången

?

?

?

?

"Grind" till nygjord cykel o. gångväg som
färdigställts vid mossen

Nedre Gudhem till Övre Gudhem

Övre Gudhem till gärde vid ridskolan

Gärdet vid ridskolan

Vad skall göras
Röjning av sly
Markduk
Krossgrus
Topplager
Projektcordinator

Avstånd
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m

Med vad?
Grävmaskin
Traktor+kärra
Traktor+kärra

Jämna till mark
Markduk
Fyllnadsgrus
Krossgrus
Topplager
Vägtrummna
Projektcordinator

300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m

Grävmaskin
Traktor+kärra
Traktor+kärra
Traktor+kärra
-

Markduk
Krossgrus
Topplager
Projektcordinator

500 m
500 m
500 m
500 m

Fräsa stubbar (500:- st)
Krossgrus
Topplager
Vägtrummna
Projektcordinator

700 m
700 m
700 m
1 st
700 m

Grävare+fräs
Traktor+kärra
Traktor+kärra

Jämna till mark
Markduk
Fyllnadsgrus
Krossgrus

450 m
450 m
450 m
450 m

Grävmaskin

Traktor+kärra
Traktor+kärra

Traktor+kärra
Traktor+kärra
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Datum

2021-10-10

Antal

Kostnad

Matrial

Övriga

timmar
16
5
5
5
10

mantid
3520
1100
1100
1100
2200

kostnad kostnader Total kostnad
6000
9520
2000
3100
1700
2000
4800
900
2000
4000
2200

16
12
50
15
15
10
30

5200
2640

23 ´

11000
3080
3080
2200
6600

6000
23400
5100
5700
4000
-

9600
17000
6000
6000
-

14800
8640
51400
14180
14780
6200
6600

117 ´

25
22
22
30

5500
4840
4840
6600

10000
8500
9500
-

8500
4500
-

15500
21840
18840
6600

63 ´

10
40
40
8
70

2200
8800
8800
1760
15400

11900
13300
4000
-

17500
16000
16000
-

19700
36700
38100
5760
15400

116 ´

20
25
60
22

4400
5500
13200
4840

9000
35100
7650

12000
9000
24000
8800

16400
23500
72300
21290

?

Lelången fram till väg"Laggaregården"

Från "Laggaregården" till nästa gärde

Före och efter Hjärtsäter

Gamla Lelången

Topplager
Vägtrummna
Vägtrummna
Projektcordinator

450 m
450 m
450 m
450 m

Traktor+kärra

Jämna till mark
Röjning träd/sly
Fräsa stubbar (55st)
Markduk
Krossgrus
Topplager
Projektcordinator

700 m
700 m
700 m
700 m
700 m
700 m
700 m

Grävmaskin
Traktor+kärra
500:- / st

Jämna till mark
Röjning träd
Fräsa stubbar (70st)
Bygga bro?
Markduk
Fyllnadsgrus
Krossgrus
Topplager
Projektcordinator

650 m
650 m
650 m

Grävmaskin
Traktor+kärra
500:- / st
Traktor+kärra

Jämna till mark
Markduk
Fyllnadsgrus x1,5
Krossgrus
Topplager
Projektcordinator

800 m
800 m
800 m
800 m
800 m
800 m

OK

650 m

Traktor+kärra
Traktor+kärra

650 m
650 m
650 m
650 m
650 m

Traktor+kärra
Traktor+kärra
Traktor+kärra

Grävmaskin
Traktor+kärra
Traktor+kärra
Traktor+kärra
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22
8
8
45

4840
1760
1760
9900

8550
4000
4000
-

8800
-

22190
5760
5760
9900

177 ´

30
35
0
35
35
35
70

6600
7700
0
7700
7700
21000
15400

-

14000
11900
6300
-

18000
14000
27500
14000
14000
-

24600
21700
27500
21700
33600
41300
15400

186 ´

35
40
0
30
35
70
35
35
65

7700
8800
6600
7700
15400
7700
7700
14300

16000
15000
13000
50700
11050
5850
-

21000
24000
35000
12000
28000
14000
14000
-

28700
48800
35000
33600
20700
94100
32750
27550
14300

336 ´

40
40
80
40
40
80

8800
8800
17600
8800
8800
17600

16000
93600
13600
7200

24000
32000
16000
16000

32800
24800
143200
38400
32000
17600

289 ´

Från Lelången till nästa gärde

Gärd fram till väg Norra Högsäter

Från väg till skogen börjar

Skog fram till Lelången

Jämna till mark
Röjning träd
Markduk
Fyllnadsgrus
Krossgrus
Topplager
Projektcordinator

350 m
350 m
350 m
350 m
350 m
350 m
350 m

Grävmaskin
Traktor+kärra

Jämna till mark
Markduk
Fyllnadsgrus x1,5
Krossgrus
Topplager
Projektcordinator

400 m
400 m
400 m
400 m
400 m
400 m

Grävmaskin

Jämna till mark
Markduk
Fyllnadsgrus x1,5
Krossgrus
Topplager
Projektcordinator

300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m

Grävmaskin

Jämna till mark
Röjning träd
Fräsa stubbar (30st)
Bygga bro?
Markduk
Fyllnadsgrus
Krossgrus
Topplager
Projektcordinator

350 m
350 m
350 m
350 m
350 m
350 m
350 m
350 m
350 m

Grävmaskin
Traktor+kärra

Traktor+kärra
Traktor+kärra
Traktor+kärra

Traktor+kärra
Traktor+kärra
Traktor+kärra

Traktor+kärra
Traktor+kärra
Traktor+kärra

Traktor+kärra
Traktor+kärra
Traktor+kärra
Traktor+kärra
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30
30
15
35
20
20
35
35
20
40
25
25
40

18000
6600
3300
14000
8000
8000
7700
7700
4400
8800
5500
5500
8800

7000
27300
5950
3150
-

18000
12000
14000
8000
8000
-

36000
18600
10300
55300
21950
19150
7700

169 ´

8000
46800
6800
3600

21000
16000
10000
10000

28700
12400
71600
22300
19100
8800

163 ´

30
15
35
20
20
30

6600
3300
7700
4400
0
6600

6000
35100
5100
2700
-

18000
14000
8000
8000
-

24600
9300
56800
17500
10700
6600

126 ´

35
40
30
15
35
20
20
35

21000
8800
6600
3300
7700
4400
4400
7700

15000
15000
7000
27300
5950
3150
-

21000
16000
12000
14000
8000
8000
-

42000
24800
15000
33600
10300
49000
18350
15550
7700

216 ´

Befintlig väg på gamla Lelången

OK

1050 m

Gamla Lelången

Röjning träd
Översyn av bro
Markduk
Fyllnadsgrus
Krossgrus
Topplager
Projektcordinator

450 m
450 m
450 m
450 m
450 m
450 m
450 m

Grävmaskin

Traktor+kärra
Traktor+kärra
Traktor+kärra

Totalt
oförutsett 20%

40
15
15
35
20
20
45

8800
3300
3300
7700
4400
4400
9900

5000
9000
35100
7650
4050
-

24000
14000
8000
8000
-

32800
8300
12300
56800
20050
16450
9900

2511

600760

740200

795200

2136160

502

120152

148040

159040

427232

3013 720912 888240 954240

2563392

Vi har tills idag lagt ca. 250 000:- på en sträcka av 2500 meter på en sträckning som går på gamla lelångebanan,
som går mellan Högsäter och övre Gudhem.
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156 ´

Beräknad kostnader från Högsäter till Färgelanda för cykel och gångväg
# Var
1 Vid brandstatinon Högsäter mot
Lelången

2

3

4

5

"Grind" till nygjord cykel o. gångväg som
färdigställts vid mossen

Nedre Gudhem till Övre Gudhem

Övre Gudhem till gärde vid ridskolan

Gärdet vid ridskolan

Vad skall göras
Röjning av sly
Markduk
Krossgrus
Topplager
Projektcordinator

Avstånd
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m

Med vad?
Grävmaskin
Traktor+kärra
Traktor+kärra

Jämna till mark
Markduk
Fyllnadsgrus
Krossgrus
Topplager
Vägtrummna
Projektcordinator

300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m

Grävmaskin
Traktor+kärra
Traktor+kärra
Traktor+kärra
-

Markduk
Krossgrus
Topplager
Projektcordinator

500 m
500 m
500 m
500 m

Fräsa stubbar (500:- st)
Krossgrus
Topplager
Vägtrummna
Projektcordinator

700 m
700 m
700 m
1 st
700 m

Grävare+fräs
Traktor+kärra
Traktor+kärra

Jämna till mark
Markduk
Fyllnadsgrus
Krossgrus

450 m
450 m
450 m
450 m

Grävmaskin

Traktor+kärra
Traktor+kärra

Traktor+kärra
Traktor+kärra
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Datum

2021-12-03

Antal

Kostnad

Matrial

Övriga

timmar
16
5
5
5
10

mantid
3520
1100
1100
1100
2200

kostnad kostnader Total kostnad
6000
9520
2000
3100
1700
2000
4800
900
2000
4000
2200

16
12
50
15
15
10
30

5200
2640

23 ´

11000
3080
3080
2200
6600

6000
23400
5100
5700
4000
-

9600
17000
6000
6000
-

14800
8640
51400
14180
14780
6200
6600

117 ´

25
22
22
30

5500
4840
4840
6600

10000
8500
9500
-

8500
4500
-

15500
21840
18840
6600

63 ´

10
40
40
8
70

2200
8800
8800
1760
15400

11900
13300
4000
-

17500
16000
16000
-

19700
36700
38100
5760
15400

116 ´

20
25
60
22

4400
5500
13200
4840

9000
35100
7650

12000
9000
24000
8800

16400
23500
72300
21290

6

7

8

Lelången fram till väg"Laggaregården"

Från "Laggaregården" till nästa gärde

Före och efter Hjärtsäter

Gamla Lelången

Topplager
Vägtrummna
Vägtrummna
Projektcordinator

450 m
450 m
450 m
450 m

Traktor+kärra

Jämna till mark
Röjning träd/sly
Fräsa stubbar (55st)
Markduk
Krossgrus
Topplager
Projektcordinator

700 m
700 m
700 m
700 m
700 m
700 m
700 m

Grävmaskin
Traktor+kärra
500:- / st

Jämna till mark
Röjning träd
Fräsa stubbar (70st)
Bygga bro?
Markduk
Fyllnadsgrus
Krossgrus
Topplager
Projektcordinator

650 m
650 m
650 m

Grävmaskin
Traktor+kärra
500:- / st
Traktor+kärra

Jämna till mark
Markduk
Fyllnadsgrus x1,5
Krossgrus
Topplager
Projektcordinator

800 m
800 m
800 m
800 m
800 m
800 m

OK

650 m

Traktor+kärra
Traktor+kärra

650 m
650 m
650 m
650 m
650 m

Traktor+kärra
Traktor+kärra
Traktor+kärra

Grävmaskin
Traktor+kärra
Traktor+kärra
Traktor+kärra
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22
8
8
45

4840
1760
1760
9900

8550
4000
4000
-

8800
-

22190
5760
5760
9900

177 ´

30
35
0
35
35
35
70

6600
7700
0
7700
7700
21000
15400

-

14000
11900
6300
-

18000
14000
27500
14000
14000
-

24600
21700
27500
21700
33600
41300
15400

186 ´

35
40
0
30
35
70
35
35
65

7700
8800
6600
7700
15400
7700
7700
14300

16000
15000
13000
50700
11050
5850
-

21000
24000
35000
12000
28000
14000
14000
-

28700
48800
35000
33600
20700
94100
32750
27550
14300

336 ´

40
40
80
40
40
80

8800
8800
17600
8800
8800
17600

16000
93600
13600
7200

24000
32000
16000
16000

32800
24800
143200
38400
32000
17600

289 ´

9

Från Lelången till nästa gärde

10 Gärd fram till väg Norra Högsäter

11 Från väg till skogen börjar

12 Skog fram till Lelången

Jämna till mark
Röjning träd
Markduk
Fyllnadsgrus
Krossgrus
Topplager
Projektcordinator

350 m
350 m
350 m
350 m
350 m
350 m
350 m

Grävmaskin
Traktor+kärra

Jämna till mark
Markduk
Fyllnadsgrus x1,5
Krossgrus
Topplager
Projektcordinator

400 m
400 m
400 m
400 m
400 m
400 m

Grävmaskin

Jämna till mark
Markduk
Fyllnadsgrus x1,5
Krossgrus
Topplager
Projektcordinator

300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m

Grävmaskin

Jämna till mark
Röjning träd
Fräsa stubbar (30st)
Bygga bro?
Markduk
Fyllnadsgrus
Krossgrus
Topplager
Projektcordinator

350 m
350 m
350 m
350 m
350 m
350 m
350 m
350 m
350 m

Grävmaskin
Traktor+kärra

Traktor+kärra
Traktor+kärra
Traktor+kärra

Traktor+kärra
Traktor+kärra
Traktor+kärra

Traktor+kärra
Traktor+kärra
Traktor+kärra

Traktor+kärra
Traktor+kärra
Traktor+kärra
Traktor+kärra
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30
30
15
35
20
20
35
35
20
40
25
25
40

18000
6600
3300
14000
8000
8000
7700
7700
4400
8800
5500
5500
8800

7000
27300
5950
3150
-

18000
12000
14000
8000
8000
-

36000
18600
10300
55300
21950
19150
7700

169 ´

8000
46800
6800
3600

21000
16000
10000
10000

28700
12400
71600
22300
19100
8800

163 ´

30
15
35
20
20
30

6600
3300
7700
4400
0
6600

6000
35100
5100
2700
-

18000
14000
8000
8000
-

24600
9300
56800
17500
10700
6600

126 ´

35
40
30
15
35
20
20
35

21000
8800
6600
3300
7700
4400
4400
7700

15000
15000
7000
27300
5950
3150
-

21000
16000
12000
14000
8000
8000
-

42000
24800
15000
33600
10300
49000
18350
15550
7700

216 ´

Befintlig väg på gamla Lelången

13 Gamla Lelången

OK

1050 m

Röjning träd
Översyn av bro
Markduk
Fyllnadsgrus
Krossgrus
Topplager
Projektcordinator

450 m
450 m
450 m
450 m
450 m
450 m
450 m

Grävmaskin

Traktor+kärra
Traktor+kärra
Traktor+kärra

Totalt
oförutsett 20%

40
15
15
35
20
20
45

8800
3300
3300
7700
4400
4400
9900

5000
9000
35100
7650
4050
-

24000
14000
8000
8000
-

32800
8300
12300
56800
20050
16450
9900

2511

600760

740200

795200

2136160

502

120152

148040

159040

427232

3013 720912 888240 954240

2563392

Vi har tills idag lagt ca. 250 000:- på en sträcka av 2500 meter på en sträckning som går på gamla lelångebanan,
som går mellan Högsäter och övre Gudhem.
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156 ´
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Bilaga 2a
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E 330018

#6

N 6499624

Ansökan Folkhälsorådet
Hela finansieringsplanen:
Framgår av bilaga 1
Med bilaga kartor 2a och 2b
med delsträckor # 1-13 och räknar med att vara klara 2023. Vi kommer att utföra
arbetet i etapper om ca. 500-800 m,
Vi kommer förhoppningsvis ha klar en sträcka på 4 km till sommaren 2022, då har vi
anlagt en ny sträcka på 2,5 km.
Vi räknar med att vi har lagt ner ca. 820000:- på de sista 2,5 km men lite återstår av
toppbeläggning.
Jag hoppas ni förstår att allt arbete har skett ideellt, så nu måste det till andra bidrag
för att komma vidare och få den sista sträckningen klar.
Idag återstår det 6 km till Färgelanda som vi hoppas kunna söka bidrag för att
färdigställa.

Stöd och bidrag:
Vi har fått bidrag från markägare, sponsorgåvor samt mycket ideellt arbete i form av
grävmaskiner, hjullastare, traktorer, motorsågar, grus och fyllnadsmaterial, röjning
träd och ris samt många många timmar på ett antal personer.
Bengtsfors kommun har ansökt om bidrag från Leader-projekt där de har tänkt att få
till sträckan från Bengtsfors till Uddevalla som en cykelled som ett led i att få fler
besökare och ökad turism. Cykelvägen är tänkt att gå på befintliga mindre grusbelagda
vägar samt på gamla Lelångebanan så man slipper att cykla på 172:an som absolut inte är
anpassad för cyklister. Om vi får tillgång med bidrag från Bengtsfors vet vi idag inget
om. Kontakt kan tas med Crister Blume på Bengtsfors kommun som gärna svarar på
frågor, telefon 0531-526887 eller mejl crister.blume@bengtsfors.se

Planerade ansökningar:
Vi kommer även att ansöka till Tillväxtverket om, ”Investeringsstöd för infrastruktur
för rekreation och turism” och se om det är möjlig att bidrag från dom.
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Vi hade även planer på att ansöka hos Allmänna arvsfonden men inget är beslutat, då det
inte verkar som de stödjer vår projektidé.
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Tjänsteskrivelse
2021-10-21

Kommunledningskontoret
Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567126
lillan.fahlstedt@fargelanda.se

Diarienr
2021/251

Folkhälsorådet

Tjänsteskrivelse ansökan ”Utegym vid Torps bygdegård”
Beslutsförslag
Folkhälsorådet beslutar att avslå ansökan om 120 000 kronor för att bygga
ett utegym vid Torps bygdegård.
Motivering
Avslaget bygger på att folkhälsorådet under 2020 finansierade ett utegym i
Färgelanda och 2017 ett utegym i Högsäter. Enligt det avtal om
gemensamma folkhälsoinsatser kommunen har med norra hälso- och
sjukvårdsnämnden ska folkhälsorådet arbeta för att förbättra hälsan för hela
befolkningen i kommunen och att de insatser som rådet ger medel till ska nå
en bred målgrupp och utgå från hela befolkningens behov. Då
folkhälsorådet gett medel till två utegym inom loppet av ett par år kan man
anse att målgruppen med behov och, eller ett intresse av ett utegym därmed
till viss del bemötts. I kommunen finns det målgrupper som är i behov av
andra insatser för att stärka hälsan och där behovet för tillfället bedöms vara
större.
Finansiering
Föreningen Torps bygdegård ideella förening ansöker om 120 000 kronor
för att bygga ett utegym. Enligt ansökan avser föreningen själva att bidra
totalt 68 000 kronor, varav 8 000 kronor i arbetskraft samt 60 000 kronor i
medel.
Ärendebeskrivning
Föreningen Torps bygdegård ideella förening ansöker om medel för att
bygga ett utegym i anslutning till bygdegården i Torp. Målgruppen för
insatsen är i första hand äldre personer och redskapen kommer att anpassas
för att passa äldres behov, exempelvis träna balans, rygg och stretch. Alla
åldersgrupper är välkomna att nyttja anläggningen.
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Tjänsteskrivelse
2021-10-21

Per Wahlén
Administrativ chef

Lillan Fahlstedt
Folkhälsostrateg

Beslutet skickas till:
Torps Bygdegård Ideell Förening
Ingemar Lindhe – kontaktperson för ansökan
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Diarienr
2021/251

2

Ansökan om projektmedel från folkhälsorådet
Insatsens namn:

Diariestämpel

Utegym vid Torps bygdegård

Ansökningsdatum:
2021-10-19

Sökande organisation: Torps Bygdegård ideell Förening
Kontaktperson: Ingemar Lindhe
Adress/e-post: Uddevallavägen 6 in.linde@telia.com
Telefon: 0761072323
Ansökan avser år: 2022
Ansökt belopp (maximalt 50 % av den totala kostnaden): 120000 kronor
Förankring av ansökan (gäller enbart kommunala verksamheter) :
☐Sektorchef

☐Enhetschef

☐Annan:
Projektorganisation och samverkanspartners:
Styrelserna i Torps Bygdegård, SPF Seniorerna Valbo och Torps Byalag
Enligt Dataskyddsförordningen art. 13 har du rätt att få information om hur dina personuppgifter hanteras.
Grunden till behandlingen är samtycke och du har rätt att återta denna. Uppgifterna kommer användas för
kontakta er om Folkhälsorådets beslut av er ansökan. Uppgifterna kommer att lagras under en längre tid. Du har
rätt till registerutdrag, att få uppgifterna raderade och till rättningar. Du har även rätt att lämna klagomål till
Datainspektionen.
☒Jag samtycker att mina personuppgifter hanteras enligt ovan bestämmelser.

___________________________________________________________________________
Bakgrund:
Utegymet placeras på tomten till Torps bygdegård (fd Torps skola) I området finns
många äldre som har svårt att ta sig till närmaste tätort för träning. Vår anläggning är
öppen 24/7 och är lätt tillgänglig antingen med cykel, bil eller gående. Toalett finns i
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bygdegården. Redskapen kommer att anpassas för äldres behov bla träna balans, rygg
och stretch
Målgrupp/deltagare:
I första hand äldre personer, alla andra åldersgrupper är naturligtvis välkomna att
utnyttja anläggningen.
Hur arbetar ni med målgruppens delaktighet?
Deltagande föreningars styrelser ingår i projektgruppen och information lämnas
löpande på medlemsträffar
Aktiviteter inom ramen för insatsen:
Informera om vikten av rörelse och motion samt arrangera informationsmöten i
deltagande föreninger om hur man använder redskapen i utegymmet.
Mål med insatsen:
Aktivera och förbättra äldres hälsa genom att uppmuntra till träning i lung miljö.
Tidsplanen anger endast planering och byggande. Anläggningen kommer att finnas
tillgänglig i 10-tals år framöver.
Tidsplan:
Från 2022-01-01 till 2022-07-01
___________________________________________________________________________
Koppling till folkhälsorådets prioriterade insatsområden
☐ Det tidiga livets villkor
☒ Kunskaper kompetenser och utbildning
☒ Levnadsvanor
☒ Kontroll, inflytande och delaktighet
Har ni vid planering av insatsen tagit hänsyn till barnkonventionen?
☒ Nej

☐ Ja

Om ja, beskriv hur:
Klicka eller tryck här för att ange text.
___________________________________________________________________________
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Budget och finansiering
Beskrivning

Belopp

Bygga ett utegym
Eget arbete
Kontanta medel
.
.
.
Summa:

120000
.
.
.
.
.
120000

Egen
Övrig
Ansökan
finansiering* finansiering folkhälsopolitiska
rådet
.
.
120000
8000
.
.
.
60000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8000
60000
120000

* I egen finansiering kan egen arbetad tid för personal/medlemmar i föreningen ingå. Var
vänlig att specificera nedan hur mycket tid och timkostnad som denna kostnad är beräknad på:
40 tim a 190 kronor

Hur är insatsen tänkt att fortsätta efter projekttidens slut?
Anläggning är permanent och kommer att funger för lång tid framöver

Ansökan ska skickas till:
Folkhälsorådet
Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda
Alternativt via mejl till folkhälsostrateg lillan.fahlstedt@fargelanda.se
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Kommunledningskontoret
Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567126
lillan.fahlstedt@fargelanda.se

Diarienr
2021/249

Folkhälsorådet

Tjänsteskrivelse ansökan ”Grooming”
Beslutsförslag
Folkhälsorådet beslutar att avslå Studieförbundets ABFs ansökan om 50 000
kronor per år under tre år för insatsen ”Grooming”.
Motivering
Avslaget bygger på att det finns otydligheter i ansökan som behöver
förtydligas innan ett eventuellt beslut om godkännande kan fattas.
Exempelvis är det i ansökan otydligt vad som innefattas i de 50 000 kronor
per år som eftersöks i projektmedel och vilka insatser som kommunen får ta
del av för denna summa. Det framkommer inte heller hur mycket
studieförbundet bidrar med i monetära termer. Vidare är det otydligt hur väl
förankrat projektet är hos de samverkanspartners som nämns så som
tandhälsan, föreningsledare och skolan.
Folkhälsorådet anser att detta är ett ämne som är viktigt att arbeta med. Om
beskrivningen förtydligas, antingen via en ny ansökan alternativt en
komplettering av befintlig ansökan kommer folkhälsorådet ta upp ärendet på
nytt.
Finansiering
Studieförbundet ABF ansöker om 50 000 kronor per år under tre år, med
start år 2022. Det framkommer inte i ansökan vilken summa ABF avser att
bidra med gällande kostnader kopplat till insatsen. Inom ramen för projektet
ska följande kostnader täckas projektledare anställd på 100 procent,
cirkelledararvoden, lokalkostnader, bokningar etc. gruppworkshops, digitala
föreläsningar, digitala möten och informationskvällar, inspelningar av
arbetsmaterial, kostnader föreläsare, marknadsföring samt uppföljning och
utvärdering. I ansökan framkommer det att den har skickats till samtliga
kommuner i Fyrbodal.
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Ärendebeskrivning
Studieförbundet ABF ansöker om medel för att under tre år arbeta med ett
pilotprojekt i Fyrbodal. Syftet med projektet är att synliggöra
vad grooming är och hur lätt ett barn kan bli utsatt för just grooming.
Genom föreläsningar, workshops och föräldracirklar vill studieförbundet
och kunskapen hos vårdnadshavare.
De vill även öka kunskapen hos personal på skolan och andra vuxna som
möter barn. Enligt ansökan kommer studieförbundet inom ramen för
pilotprojektet arbeta fram utbildningsmaterial som följer läroplanen.

Per Wahlén
Administrativ chef

Lillan Fahlstedt
Folkhälsostrateg

Beslutet skickas till:
Magnus Svensson, ABF – Kontaktperson för ansökan
ABF – avdelning Fyrbodal
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Groomingprojekt
Bakgrund
I över tio år har den psykiska ohälsan ökat bland våra barn och unga, så många som vart
fjärde barn i åldern 7–15 år upplever någon form av psykisk ohälsa (folkhälsomyndigheten). I
dag finns ingen forskning som visar Groomingens påverkan, något som bl.a. rädda barnen
försöker få i gång då de ser en markant ökning av just barn som utsätts sexuellt via internet
och de sociala medier som finns idag av vuxna människor. Vi pratar här om den
stora okunskap från vuxenvärlden, en arena där vi hela tiden ligger steget efter våra barn
och unga. Det kommuniceras knappt om grooming idag, för det är inget
som synliggörs för vuxenvärlden, men Grooming har förödande konsekvenser hos våra barn
och unga.
Syfte
Syftet med detta pilotprojekt är främst att synliggöra vad grooming är och hur lätt ett barn
kan bli utsatt för just grooming. Få ut kunskapen till vårdnadshavare och andra viktiga vuxna
i närmiljön. Varje barn har rätt till en trygg uppväxt, barnkonventionen trycker på och som
idag är lagstadgad. Få pratar om grooming och det är just för att vi vuxna idag saknar
kunskap, att få verktyg att förhindra och förebygga barns utsatthet och våga prata om detta
växande olagliga tillvägagångssätt som grooming. Syftet är också att visa på detta växande
samhällsproblem som skadar våra barn och unga så de för oss självklart ska ha sin trygga
uppväxt till vardag och på fritiden. Med andra viktiga vuxna räknar vi in ex föreningsledare,
fritidsledare, fältare, kuratorer, socialtjänst, lärare, pedagoger m.fl. Syftet är också att arbeta
in ett utbildningsmaterial som följer läroplanen för att få in detta i kursplanerna så lärare kan
använda detta i befintlig lagstadgad undervisning, skollagen.
Metod
Insatser som ABF FyrBoDal vill initiera, tillsammans med samarbetspartners:
* ABF FyrBoDal kommer i samverkan och i dialog med Mathilda Hofling ta fram digitala
arbetsmaterial och informationsfilmer om Grooming. Arbetsmaterialet kommer sen att
spridas och användas av andra ABF-avdelningar och kommuner.
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Biografi Källa Wikipedia:
Mathilda Hofling är född och uppvuxen i Västerås. När hon var 13 år fick hon via
en chat kontakt med en pojke som utgav sig för att vara 16 år. Det visade sig vara en 27-årig
man, men Hofling tyckte det kändes spännande att en vuxen person intresserade sig för
henne. När han efterfrågade bilder sa hon nej, men en dag väntade han på henne i bil vid
skolan. Hemma i hans lägenhet togs nakenbilder som blev början på en lång
utpressningskampanj. Under hot om bildpublicering bröts Hoflings självförtroende ner, och
hon utnyttjades sexuellt både av 27-åringen och ytterligare män. Ytterligare hot om att
skada Hofling eller hennes familj bidrog till en ond cirkel med allvarliga hälsoproblem, och
först som vuxen fick hon styrkan att slita sig loss från sin plågoande.
Hofling framhåller att den som är utsatt för grooming känner sig väldigt ensam och lätt kan
tro att en är den enda som är utsatt. Hon sände in sin berättelse med hopp om att nå ut till
andra, och valdes av lyssnarna till Lyssnarnas Sommarvärd 2021 och var värd i Sommar I P1
den 14 juli 2021.G-P skrev om programmet att "Hofling har en lika viktig som vidrig historia
om verkligheten att dela. Vi borde alla vara tacksamma över att hon låter oss lyssna.".
* föreläsningar föreläsare med spetskompetens inom området
* workshops för kompetenshöjande kunskap om hur man som vuxen kan vilseleda barn och
unga på nätet med tekniken som finns idag. Hur man kan utspela sig för att vara ung själv
med röstförvridningar mm samt hur de hittar information om just barn och unga. Vi går
igenom hur tekniken fungerar och vilka plattformar som används mest idag.
* informativa föräldracirklar där vi ser representanter inte bara från vården
(ungdomsmottagning med flera utan även polismyndigheten och kuratorer från
grundskolorna)
* Kompetenshöjning, vad är internet och de sociala sidorna som barn och unga är på
* digital integrering så ännu fler kan ta del av detta projekt
* andra interaktiva metoder
* Utbildningsmaterial som följer läroplanen och som direkt kan lyftas in i kursplanen för
ämnet.
* Utbildning grund för cirkelledare samt andra viktiga vuxna i kommunen ex fritidsledare,
ungdomsmottagning, föreningsledare mfl.
Målgruppen
Vår primära målgrupp är vårdnadshavare och unga i åldern 6-18 år indelat på olika nivåer,
alltså åldersanpassat.
Dessa nås av lokala aktörer såsom cirkelledare, skolplattform där vi ser digitalisering av hög
vikt.
Våra barn och unga når vi inom skolans regi med information från projektledare och
cirkelledare. Här kan man även använda plattformar som fritidsgårdar,
ungdomsmottagningar mfl.
Vår sekundära målgrupp är skolan i ett utbildnings och arbetsmaterial samt andra viktiga
vuxna ex fritidsledare, föreningsledare, fältenhet, ungdomsmottagning etc.
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Dessa når vi i en första träff via deras APT (arbetsplatsträff) för att inplantera och informera.
Projektledare kommer sedan följa upp, gå igenom hur man får in arbetet i redan
befintlig kursplan, samt vägleda under projektets gång.
Mål
Huvudmålet med detta pilotprojekt är att synliggöra vad grooming är samt öka kunskapen
till oss i vuxenvärlden så vi kan förhindra och förebygga grooming. Att ge rätt förutsättningar
till vuxenvärlden då vi har en skyldighet att ge våra barn en trygg uppväxt.
Andra målet är att sprida ut detta projekt till kommuner och övriga ABF verksamheterna i
såväl västra Götaland som Sverige då detta finns överallt och vi på ABF har alla
förutsättningar med vår folkbildning att förmedla detta till såväl region som land.
Budget
Vi från ABF FyrBoDal tillhandahåller följande
• Projektledare anställd på 100%
• Cirkelledararvoden
• Lokalkostnader, bokningar etc.
• Personal för workshops i grupper
• Digitala föreläsningar
• Digitala möten och informationskvällar
• Inspelningar av arbetsmaterial
• Kostnader föreläsare
• Marknadsföring
• Övriga kostnader
• Uppföljning
• Utvärdering per 3 månader samt års och slututvärdering
Kommunen tillhandahåller följande
• 50 000 kr/ år i 3 år som projektet löper för framtagande av arbetsmaterialet (endast
kostnaden) vi från ABF arbetar fram och färdigställer arbetsmaterialet som önskats
av flertalet kommuner (detta har lagts till i projektet i dialog med flera kommuner)
• Samverka i projektansökan med ABF och samtliga kommuner i Fyrbodal (17
kommuner)
• Vara behjälpliga med att arbetsmaterialet (som följer läroplanen) används efter de
förutsättningar som är i kommunen
• Utvärderingar
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Boka dagen!
Folkhälsoforum 2022
Planen är att 2022 års Folkhälsoforum kommer att genomföras fysiskt.
Dag:

4 mars 2022

Tid:

09.00 – 15.15

Plats:

Vänersborg, Quality Hotel

Målgrupp Förtroendevalda och tjänstepersoner som ingår i Fyrbodals
folkhälsoråd – max 9 personer/folkhälsoråd
Tema för dagen kommer vara Coronapandemin.
Grethe Fochsen, utredare och projektledare på Folkhälsomyndigheten ger oss
information om hur folkhälsan har utvecklats under pandemin, vilka lärdomar och
erfarenheter vi tar med oss samt vilka utmaningar vi står inför framöver.
Vi kommer också få ta del av lokala exempel på insatser kopplade till pandemin.
Inbjudan: kommer i början på nästa år men boka datumet i kalendern redan nu!
Kontaktperson: Agneta Eriksson, agneta.eriksson@vgregion.se
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Förslag på mötesdagar 2022
FHR Möten fortsatt onsdagar och presidie på måndagar? Tagit fram förslaget utifrån det. För
min del går mötena gärna att ha även andra dagar.
Månad
Januari
Mars/April
Juni
Oktober
November

Presidie
3 januari
7/3
30/5
26/9
31/10

FHR
12 januari
16/3
8/6
5/10
9/11
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