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FHR § 55
Val av protokolljusterare
Robert Yngve (KD) väljs till protokolljusterare.

Justering

Utdragsbestyrkande
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FHR § 56
Genomgång och godkännande av dagordningen
Ordförande går igenom dagordningen för mötet och den godkänns.

Justering

Utdragsbestyrkande
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FHR § 57
Genomgång av föregående protokoll 2021-10-06
Ordförande frågar om protokollet från föregående möte har lästs av
mötesdeltagarna och om det är några frågor på det.

Justering

Utdragsbestyrkande
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FHR § 58
Dnr Dnr
Uppföljning 2021 - samverkansavtal Folkhälsa
Utifrån den årliga uppföljningen av samverkansavtalet mellan kommunen
och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden gällande gemensamma
folkhälsoavtalet diskuterade folkhälsorådet de frågor som handlade om mål,
långsiktighet och synkronisering med kommunens arbete.

Justering

Utdragsbestyrkande
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FHR § 59
Dnr 2019/324
Välkommen på middag. Överföring av medel till 2022
Folkhälsorådet beslut
Folkhälsorådet beslutar att godkänna enheten för stöd och services förfrågan
om att föra över upp till 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
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.
Justering

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse. ”Välkommen på middag”. Överföring medel 2022, 202110-26
Beslutet skickas till
Britt-Marie Karlsson – projektansvarig
Inger Persson – chef för enheten stöd och service
Johan Lundh - socialchef

Justering

Utdragsbestyrkande
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FHR § 60
Dnr 2020/137
En hälsofrämjande arena. Överföring av medel till 2022.
Folkhälsorådet beslut
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.
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

Justering

Utdragsbestyrkande
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av folkhälsorådet av omfördelning av medel. Föreningen planerar för
uppstart av projektet utifrån den ursprungliga idén till vårterminen 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse. ”En hälsofrämjande arena”. Överföring av medel till 2022,
2021-10-27
Beslutet skickas till
Kerstin Sandell – projektansvarig Södra Valbo Hembygdsförening

Justering

Utdragsbestyrkande
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FHR § 61
Dnr 2020/241
Miniton. Överföring av medel till 2022.
Folkhälsorådet beslut
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.
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.

Justering

Utdragsbestyrkande

12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-07

Folkhälsorådet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse. ”Minition”. Överföring av medel till 2022, 2021-10-27
Beslutet skickas till
Annika Berntsson – projektansvarig Valbodalens badmintonklubb

Justering

Utdragsbestyrkande
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FHR § 62
Dnr 2020/242
Nattvandring. Överföring av medel till 2022
Folkhälsorådet beslut
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.
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.
Beslutsunderlag

Justering

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse. ”Nattvandrare”. Överföring av medel till 2022,
2021-11-01
Beslutet skickas till
Jeanette Hedell Hansson – projektansvarig
Kerstin Fredriksson - projektansvarig

Justering

Utdragsbestyrkande
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FHR § 63
Dnr 2018/474
Rutin prioritering insatser
Folkhälostrategen går igenom Folkhälsorådets rutin för prioritering av
insatser. Enligt rutinen ska Folkhälsorådet prioritera insatser enligt följande
ordning; insatser inom folkhälsorådets prioriterade insatsområden, utifrån
grupper som prioriteras i det gemensamma samverkansavtalet mellan
kommun och norra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende folkhälsa, mål i
kommunens mål- och resursplan för aktuell period samt norra hälso- och
sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument.

Justering

Utdragsbestyrkande
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FHR § 64
Tillgängliga medel för folkhälsoinsatser 2022
Folkhälsostrategen går igenom tillgängliga medel att fördela på insatser
under 2022. Kostnader som fördelats som inte är tillgängliga för insatser är
fördelat på lön och omkostnader.

Justering

Utdragsbestyrkande
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FHR § 65
Dnr 2021/295
Ansökan Folkhälsomedel 2022- Språkutveckling i förskolan
Folkhälsorådet beslut
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.
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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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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.
Beslutsunderlag
Ansökan Folkhälsomedel 2022-Språkutveckling i förskolan,
2021-11-10
Tjänsteskrivelse. Ansökan "Språkutveckling i förskolan", 2021-11-11
Beslutet skickas till
Maria Olsson – projektansvarig, förskolerektor Färgelanda kommun
Anna Gunnervik – sektorchef barn och utbildning

Justering

Utdragsbestyrkande
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FHR § 66
Dnr 2020/253
Ansökan till Folkhälsorådet 2022 Projekt Service
Folkhälsorådet beslut
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.
Om insatsen genomförs med gott resultat är Folkhälsorådets förhoppning att
det efter 2022 ingår i det ordinarie arbetet inom enheten.
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.
Finansiering

Justering

Utdragsbestyrkande
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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.
Beslutsunderlag
Projekt service-Ansökan folkhälsorådet 2022, 2021-10-20
Tjänsteskrivelse, ansökan ”Projekt service 2022”, 2021-10-21
Beslutet skickas till
Per Wahlén – administrativ chef, kontaktperson för ansökan
Enheten för arbetsmarknad och integration

Justering
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FHR § 67
Dnr 2021/253
Ansökan Folkhälsorådet 2022 Klimatsmarta måltider
Folkhälsorådet beslut
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.
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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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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.
Beslutsunderlag
Ansökan. Klimatsmarta måltider. Reviderad, 2021-11-11
Tjänsteskrivelse ansökan ”Klimatsmarta måltider”, 2021-11-11
Beslutet skickas till
Malin Eriksson – ansvarig för projektansökan
Tünde Petersson – avdelningschef samhällsutveckling

Justering
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FHR § 68
Dnr 2021/255
Ansökan folkhälsorådet Hjälpoteket
Folkhälsorådet beslut
Folkhälsorådet beslutar att avslå sektor barn och utbildnings ansökan om
100 000 kronor för att genomföra insatsen ”Hjälpoteket”.
Folkhälsorådet ber dem se över de riktlinjer gällande insatser som
Folkhälsorådet finansierar Riktlinjer för Folkhälsorådet och
folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun” dnr 2020/48 och återkomma med en
ansökan inför 2023.
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.

Justering
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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.
Beslutsunderlag
Ansökan folkhälsorådet Hjälpoteket ,2021-10-20
Komplettering ansökan Hjälpoteket, 2021-11-12
Tjänsteskrivelse ansökan ”Hjälpoteket”, 2021-11-12
Beslutet skickas till
Anna Gunnervik – sektorchef barn och utbildning
Christina Nilsson - chef för den centrala elevhälsan samt grundsärskolan
Anna Nordblom – projektansvarig

Justering
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FHR § 69
Dnr 2021/233
Ansökan Folkhälsorådet 2022 Elcykel Hemtjänst och hemsjukvård
Folkhälsorådet beslut
Folkhälsorådet beslutar att avslå ansökan om 8 5000 kronor för inköp av
elcykel till rehab och hemsjukvården.
Reservationer
Birgitta Mehamedi Örn (C) reserverar sig till förmån för eget lagt förslag.
Yrkande
Birgitta Mehamedi Örn (C) yrkar bifall till eget förslag att godkänna
ansökan.
Robert Yngve (KD) yrkar bifall enligt förvaltningens beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Birgitta Mehamedi Örns (C) yrkande och
förvaltningens beslutsförslag och finner att folkhälsorådet beslutar enligt
förvaltningens beslutsförslag.
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
Justering

Utdragsbestyrkande
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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.
Beslutsunderlag
Ansökan Folkhälsorådet Elcykel till Rehab och hemsjukvård,
2021-09-06
Tjänsteskrivelse ansökan ”Elcykel till rehab och hemsjukvården”,
2021-10-07
Beslutet skickas till
Anna Maria Bonskog - Enhetschef hemsjukvård och rehabilitering projektansvarig
Johan Lundh - Socialchef

Justering
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FHR § 70
Dnr 2021/248
Ansökan till Folkhälsorådet 2022 - Lelångebanan, Cykel och gångväg
mellan Högsäter och Färgelanda
Folkhälsorådet beslut
Folkhälsorådet beslutar att avslå ansökan på 1 250 000 kronor från
föreningen Lelången cykel- och gångväg.
Folkhälsorådet kan vara beredd att godkänna upp till 100 000 kronor till
föreningen om de till folkhälsorådets möte i januari redovisar vad dessa
medel kan användas till. Folkhälsorådet fattar ett slutgiltigt beslut kring
ansökan i januari.
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.
Beslutsunderlag
Ansökan till Folkhälsorådet- Lelångebanan, Cykel och gångväg mellan
Högsäter och Färgelanda, 2021-10-15
Uppskattade kostnader Lelångebanan, 2021-10-15
Justering

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse. Ansökan ”Lelångebanan”, 2021-10-19
Beslutet skickas till
Yngve Mattsson / Kenth Jansson – kontaktpersoner för ansökan, Föreningen
Lelången cykel- och gångväg

Justering
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FHR § 71
Dnr 2021/251
Ansökan Folkhälsorådet 2022 - Utegym Torp
Folkhälsorådet beslut
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.
Beslutsunderlag
Ansökan Folkhälsorådet Utegym Torp, 2021-10-19
Tjänsteskrivelse ansökan ”Utegym vid Torps bygdegård”, 2021-10-21
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Beslutet skickas till
Ingemar Lindhe – kontaktperson för ansökan, Torps Bygdegård Ideell
Förening

Justering
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FHR § 72
Dnr 2021/249
Ansökan Folkhälsorådet 2022 - ABF Grooming
Folkhälsorådet förslag/beslut
Folkhälsorådet beslutar att avslå Studieförbundets ABFs ansökan om 50 000
kronor per år under tre år för insatsen ”Grooming”.
Om ansökan förtydligas välkomnar folkhälsorådet den inför 2023.
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.
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.
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.
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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.
Beslutsunderlag
Ansökan Folkhälsorådet ABF Grooming , 2021-10-19
Tjänsteskrivelse ansökan ”Grooming”, 2021-10-21
Beslutet skickas till
Magnus Svensson, ABF – projektansvarig

Justering
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FHR § 73
Bryta ofrivillig ensamhet
Folkhälsorådet beslut
Folkhälsorådet ger folkhälsostrategen i uppdrag att ta fram underlag kring
Regionala utvecklingsnämndens medel som går att ansöka om för att arbeta
med ofrivillig ensamhet.
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om Västra Götalands digitala konferens ”Bryta
ensamheten”.
Folkhälsostrategen informerar kring statistik som berör ensamhet,
emotionellt stöd och social isolering. Statistiken är hämtad från Hälsa på
lika villkor samt Kolada.

Justering
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FHR § 74
Dnr 2021/311
Budget Folkhälsorådet 2022
Folkhälsorådet beslut
Folkhälsorådet godkänner budgeten för 2022 och skickar in den till Norra
hälso- och sjukvårdsnämnden.
Ärendebeskrivning
Folkhälsostrategen går igenom budgeten för 2022 efter de beslut om insatser
som Folkhälsorådet beslutade under 11 59-62 samt §§64-71.
Enligt det avtal Färgelanda kommun har med Norra hälso- och
sjukvårdsnämnden gällande gemensamma folkhälsoinsatser ska budgeten
för kommande år lämnas in i december till Norra hälso- och
sjukvårdsnämnden. Kommunen och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
ska dela lika på kostnaderna för gemensamma folkhälsoinsatser.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Agneta Eriksson – avdelning social hållbarhet Västra Götalandsregion,
kontaktperson för folkhälsostrateger i Fyrbodal

Justering
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FHR § 75
Information från HSNN och kommunens verksamheter
Robert Yngve (KD) informerar att han har begärt att få protokollet från
Norra hälso- och sjukvårdsnämndens kommundialog med Färgelanda
kommun.

Justering
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FHR § 76
Information från folkälsostrateg
Inget att rapportera.

Justering
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FHR § 77
Mötestider 2022
Folkhälsorådet beslut
Folkhälsorådet beslutar att ha möten på följande dagar och tider under 2022:
12 januari
16 mars
8 juni
7 september
16 november
Ärendebeskrivning
Folkhälsostrategen presenterar presidiets förslag på mötestider för 2022.

Justering
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FHR § 78
Övriga frågor
Struktur på folkhälsorådets sammanträden
Ordförande lyfter frågan hur man kan effektivisera folkhälsorådets möten
och strukturera dagordningen på ett sådant sätt som underlättar för närvaro
av tjänstepersoner.
Chefen för Närhälsan Färgelanda lyfter att han önskar en tydlighet kring när
det önskas att han är med på mötena och vad han förväntas att bidra med.
Folkhälsorådet diskuterar möjlighet att arbeta mer strukturerat med
ärendepunkter och tider för att på så sätt ge tjänstepersoner möjlighet att
närvara vid de punkter som berör dem.
Avslut och tack
Ordförande avslutar mötet med att tacka ledamöterna och folkhälsostrategen
för ett bra arbete under året.

Justering
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Projektredovisning av ”Aktivitetsrundan”
Fyll i och lämna till folkhälsostrategen via mejl, lillan.fahlstedt@fargelanda.se eller i
folkhälsostategens postfack på kommunhuset. Ska vara inlämnad senast 14 december.

Beskriv projektets syfte och mål
Att göra allsidig träning lättillgänglig för invånarna i kommunen.

Har projektets syfte och mål blivit uppfyllt?
☒

JA

☐ NEJ

Beskriv aktiviteterna som har genomförts inom ramen för insatsen
Satt upp en aktivitetsrunda men beskrivande skyltar med olika rörelser eller utmaningar till
rörelse.

Vilket resultat ser ni av arbetet?
Sett invånare gått aktivitetsrundan och även fått feedback från invånare på att det är
uppskattat.

Vilka lärdomar har ni fått av arbetet?
Att aktivitet och rörelse är bra, samt att invånare uppskattar att kommunen bidrar till det.

Kommer arbetet fortsätta efter projektets slut
☒

JA

☐ NEJ

Om ja, beskriv hur:
Ami kommer att underhålla skyltarna och rundan med att röja och byta ut skyltar om de går
sönder.

Om nej, förklara varför:

Har målgruppen för insatsen haft möjlighet att vara delaktiga i planering inför eller
under projektets gång?
☐

JA

☒ NEJ

Om ja; beskriv hur:

Ekonomisk slutrapport
Fyll i och lämna till folkhälsostrategen via mejl, lillan.fahlstedt@fargelanda.se eller i
folkhälsostategens postfack på kommunhuset Den ekonomiska slutrapporten kan redovisas
till och med 5 januari.
Fyll i tabell och vid behov, beskriv närmare nedanför.

Beskrivning
Skyltar puls och styrkaMaterial och arbetstid

Medel från
folkhälsorådet
27000

Egen
finansiering*

Övrig
finansiering

27000

Summa:
27000
27000
finansiering utifrån, exempelvis statsbidrag eller EFS-medel.
* Kan även innefatta tid som personal/medlemmar i föreningen lagt ner i arbetat tid,
omvandlat till ekonomiska medel. Gör en kort beskrivning av den egna finansieringen och
redovisa antal timmar och timkostnad nedan:
 Innebär

250:-/tim 70 timmar = 17000:Material skryv, skivor, pålar mm =10000:-

Övriga kommentarer om projektet

Projektredovisning av ”Utegym för alla”
Fyll i och lämna till folkhälsostrategen via mejl, lillan.fahlstedt@fargelanda.se eller i
folkhälsostategens postfack på kommunhuset. Ska vara inlämnad senast 14 december.

Beskriv projektets syfte och mål
Skapa ett aktivt och friskare samhälle med träning tillgängligt för alla

Har projektets syfte och mål blivit uppfyllt?
☒

JA

☐ NEJ

Beskriv aktiviteterna som har genomförts inom ramen för insatsen
Aktiviteten var att beställa och färdigställa ett utegym på vår anläggning Högalid under
sensommaren 2021, vilket också är gjort.

Vilket resultat ser ni av arbetet?
Resultatet är att vi nu kan erbjuda fler möjligheter till idrottande på vår anläggning och i vår
kommun. Detta leder förhoppningsvis i längden till fler personer i rörelse och fysisk
aktivitet. Förbättrad folkhälsa!

Vilka lärdomar har ni fått av arbetet?
Att det finns fantastiskt många ideella tappra engagerade människor i vår kommun som nu
är experter på att skruva och bygga ihop ett utegym. Fast det visste vi ju redan att det finns
massvis med ideella krafter men inte att det tog så många timmar att sätta upp ett
utegym😉

Kommer arbetet fortsätta efter projektets slut
☐

JA

☒ NEJ

Om ja, beskriv hur:

Om nej, förklara varför:
Vet inte exakt hur jag skulle svara här men själva utegymmet är på plats, skyltar är på plats
och vi har invigt gymmet. Däremot så finns det tankar om att eventuellt utöka gymmet med
fler stationer efterhand samt att bedriva underhåll.

Har målgruppen för insatsen haft möjlighet att vara delaktiga i planering inför eller
under projektets gång?
☐

JA

☒ NEJ

Om ja; beskriv hur:

Ekonomisk slutrapport
Fyll i och lämna till folkhälsostrategen via mejl, lillan.fahlstedt@fargelanda.se eller i
folkhälsostategens postfack på kommunhuset Den ekonomiska slutrapporten kan redovisas
till och med 5 januari.
Fyll i tabell och vid behov, beskriv närmare nedanför.

Beskrivning
Utrustning och arbetskostnad
Planering

Medel från
folkhälsorådet
150 000

Egen
finansiering*

Övrig
finansiering
50 000

12 000

Summa:
finansiering utifrån, exempelvis statsbidrag eller EFS-medel.
* Kan även innefatta tid som personal/medlemmar i föreningen lagt ner i arbetat tid,
omvandlat till ekonomiska medel. Gör en kort beskrivning av den egna finansieringen och
redovisa antal timmar och timkostnad nedan:
 Innebär

*Förbredelsearbetet (med att söka medel (15 h), ta in prisuppgifter och kontakt med
leverantörer av utegym (10 h), samt övervaka det kommande arbetet (15 h) involverar 2-3
personer i föreningen.
Uppskattad total planeringstid är 40 h a 300 kr/h. Totalt 12 000 kr.
(300 kr/h är beräknad på en medelinkomsttagare)

Övriga kommentarer om projektet

Projektredovisning av ”Naturvandrarna och samhällsorientering”
Fyll i och lämna till folkhälsostrategen via mejl, lillan.fahlstedt@fargelanda.se eller i
folkhälsostategens postfack på kommunhuset. Ska vara inlämnad senast 14 december.

Beskriv projektets syfte och mål
•

Att få våra deltagare att göra nya val i vardagen, istället för att isolera sig då
måendet försämras, kan välja andra bättre alternativ t.ex. ta en promenad i
naturen.

•
•

Samt känna trygghet i närmiljön och få ny kunskap om vår historia.
Att detta leder till en vandring med en berättelse som kan vara tillgänglig för
allmänheten ,alternativt att våra deltagare gör ett bildspel om sina
upplevelser kring projektet, med syfte att fler tar till sig om fördelaren av
friluftsliv.
Få en bättre psykisk hälsa och en bättre återhämtning.

•

Har projektets syfte och mål blivit uppfyllt?
☐*

JA

☐ NEJ

Beskriv aktiviteterna som har genomförts inom ramen för insatsen
•
•

•
•
•
•

Startat en cirkel som vi nu kallar Natur-samhälsvandrarna.
Där vi studerar vårat samhälle nu tid och då tid ( där vi köpt in boken Färgelanda
förr och nu) och har ett samarbete med Södra Valbo hembygdsförening projekt
ledare Kerstin Sandell. Vi har startat om historien om Blanke torpet och Stigens
Herrgård med en fortsatt planering framöver under nästa år.
Vi har vandrat och besökt skogarna runt om i vårat närområde, lärt oss göra eld ute
med tänd stål, lagat mat ( som vi till största del odlat på Regnbågen) fiskat och
tillagat maten över våran eld.
Vi har “bara” varit i naturen och lyssnat på tystnaden som är en del av återhämtning
för våra brukare och för att komma till ro att det inte behöver hända så mycket utan
man tar vara på det som sker här och nu ( som varit mycket uppskattat)
Vi har även tagit reda på Material som vi kan använda och skapa saker av som kan
leda till försäljning i våran affär och även fotat.
Vi har köpt in ståltråd lim betong som vi tänker vi kan använda till natur materialet
och skapa saker. Även betong för mura upp sten mur kring vårt egna lilla blanketorp
som vi har i trädgården.

•
•

Även varit uteoch provat på magnet fiske (Lånat magnet) och sett vad vi hittat i
våra vattendrag, bra för miljön där man måste ta med oss det vi hittat och inte kan
lämna i våra vatten.
En sak som faller naturligt för våra deltagare på våra promenader är att ta med
skräp som ligger i naturen.

Vilket resultat ser ni av arbetet?
Med hjälp av dessa pengar så har vi kunnat köpt i material regnkläder stövlar strumpor och
fleece tröjer så alla kan hålla sig varma och torra under våra utflykter.
I början ville dom inte ha kläderna men genom dessa dagar har dom förstått vikten av att
klä sig efter vädret och mår bra av detta.
Vi ser att dom fått en bättre kunskap om vårat samhälle sett platser dom inte varit på förut
hittat nya promenad vägar och badställen dom kan gå till på fritiden.
Finns mycket på hemmaplan som dom inte hade hittat innan som dom uppskattar i stället
för ex ta bussen till stan för gå strandpromenaden.
Deltagarna ser fram emot dessa dagar och dom känner dom får energi.
Genom vårat arbete att vara ute så är det ingen som stannar hemma för det regnar, utan ser
det naturligt att dessa dagarna är vi ute, som förbättrar deras psykiska hälsa.

Vilka lärdomar har ni fått av arbetet?
Att ta det lugnt , inte ha för mycket planer.
Det räcker vi bestämmer att vi går till skogen tar med oss mat och tänder en eld.
Vi har sett hur viktigt och vad gott dom mår att bara vara i tystnaden/ naturen.
Att vi ger kunskapen om våran kommun och värnar om den då vi kanske trott att alla vetat
var ex Högalid låg.

Kommer arbetet fortsätta efter projektets slut
☐

* JA

☐ NEJ

Om ja, beskriv hur:
Ja vi ser att våran verksamhet får en helhet i sig i detta.
Eftersom vi återbrukar, har våran trädgård som vi pysslar om och odlar i, affären med
saker vi tillverkar.
Vi kommer fortsätta ha våran dag då vi ser stora fördelar i deras mående en sak som vi
jobbar för här på regnbågen.

Om nej, förklara varför:

Har målgruppen för insatsen haft möjlighet att vara delaktiga i planering inför eller
under projektets gång?
☐

* JA

☐ NEJ

Om ja; beskriv hur:
Vi starta projektet med att gå till skolskogen och fråga dom vad dom vill ha ut av detta
projekt?
Dom kom med flera förslag om platser vi kunde gå till saker dom skulle vilja upptäcka.
Samt ville dom ha det strukturerat på ett papper så vi gjorde en planering om vart vi skulle
och vad dom skulle ha med sig.

Ekonomisk slutrapport
Fyll i och lämna till folkhälsostrategen via mejl, lillan.fahlstedt@fargelanda.se eller i
folkhälsostategens postfack på kommunhuset Den ekonomiska slutrapporten kan redovisas
till och med 5 januari.
Fyll i tabell och vid behov, beskriv närmare nedanför.

Beskrivning

Medel från
folkhälsorådet

Egen
finansiering*
80,000

Övrig
finansiering

Arbetstid personal
Föreläsning Kerstin Sandell
10,000
Konstnärs material
5,000
Utomhus kläder mm
13,500
Summa:
28,500
80,000
 Innebär finansiering utifrån, exempelvis statsbidrag eller EFS-medel.
* Kan även innefatta tid som personal/medlemmar i föreningen lagt ner i arbetat tid,
omvandlat till ekonomiska medel. Gör en kort beskrivning av den egna finansieringen och
redovisa antal timmar och timkostnad nedan:
Räknat på 10 mån. dragit bort sem. och att start blir i kring 15 jan och avslut 15dec. I och med
covid-19 har det blivit något mer planeringstid än vad planerat och något mindre tid med
brukarna ute i naturen. (I och med de restriktioner som varit som knappt tillåtit verksamhet
och som ändrats flera gånger under året).

Övriga kommentarer om projektet

Projektredovisning av ”Ung i sinnet”
Fyll i och lämna till folkhälsostrategen via mejl, lillan.fahlstedt@fargelanda.se eller i
folkhälsostategens postfack på kommunhuset. Ska vara inlämnad senast 14 december.

Beskriv projektets syfte och mål
Syftet är att utveckla och erbjuda människor på äldre- och demensboenden
inom Färgelanda kommun högre livskvalitet och en ökad psykisk hälsa via kultur och
hälsofrämjande insatser. Målet är att motverka ensamhet, isolering och utanförskap hos
äldre, samt öka livskvalitén hos äldre.

Har projektets syfte och mål blivit uppfyllt?
☒

JA

☐ NEJ

Beskriv aktiviteterna som har genomförts inom ramen för insatsen
Vi har med hjälp av våra kulturarbetare genomfört musik och sång på äldre- och
demensboenden i Färgelanda kommun.

Vilket resultat ser ni av arbetet?
Vi ser en ökad delaktighet samt en ökad livsglädje genom att vi kunnat ta kulturen till de
äldre där de befinner sig.

Vilka lärdomar har ni fått av arbetet?
Vi har sett att behovet av att mötas och få ta del av kultur är enormt viktigt för
målgruppen. Vi har fått stor lärdom i att ställa om och tänka digitalt även när det gäller
kultur (pga covid 19-pandemin).

Kommer arbetet fortsätta efter projektets slut
☒

JA

☐ NEJ

Om ja, beskriv hur:
Vi hoppas på och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete kring denna insats.

Om nej, förklara varför:

Har målgruppen för insatsen haft möjlighet att vara delaktiga i planering inför eller
under projektets gång?
☒

JA

☐ NEJ

Om ja; beskriv hur:
Våra kulturarbetare har på plats en dialog med de boende för att få med sig information
om vad boende önskar i form av låtval mm till nästa tillfälle.

Ekonomisk slutrapport
Fyll i och lämna till folkhälsostrategen via mejl, lillan.fahlstedt@fargelanda.se eller i
folkhälsostategens postfack på kommunhuset Den ekonomiska slutrapporten kan redovisas
till och med 5 januari.
Fyll i tabell och vid behov, beskriv närmare nedanför.

Beskrivning

Medel från
folkhälsorådet

Egen
finansiering*

Övrig
finansiering

Summa:
 Innebär

finansiering utifrån, exempelvis statsbidrag eller EFS-medel.
* Kan även innefatta tid som personal/medlemmar i föreningen lagt ner i arbetat tid,
omvandlat till ekonomiska medel. Gör en kort beskrivning av den egna finansieringen och
redovisa antal timmar och timkostnad nedan:

Övriga kommentarer om projektet

Fyll i och lämna till mig via mejl, lillan.fahlstedt@fargelanda.se eller i mitt postfack. Senast
14 december.

Projektredovisning av ”Välkommen på middag”, redovisas till
Folkhälsorådet
Redovisa projektets bakgrund och målgrupp
Målgruppen för projektet är personer boende på kommunens boende inom LSS.

Beskriv projektets syfte och mål
Syftet med projektet är att öka de boendens kunskap kring matlagning, lära sig planera
måltider och laga måltider som är bra för hälsan samt skapa nätverk och få nya nätverk genom
studiecirkeln.
Har projektets syfte och mål blivit uppfyllt?
Projektet har ej kunnat genomföras under 2021 på grund av rådande restriktioner.

Vilka insatser har genomförts inom ramen för projektet?
Projektet har ej kunnat genomföras under 2021 på grund av rådande restriktioner.

Har målgruppen för insatsen haft möjlighet att vara delaktiga i planering inför eller
under projektets gång?
Projektet har ej kunnat genomföras under 2021 på grund av rådande restriktioner.

Utvärdering
Vad bedöms som hälsoeffekten och hälsovinsten av projektet?
-

Hur kommer arbetet att fortsätta efter projektets slut?
Vilka lärdomar av projektet tas med i det fortsatta arbetet?
Ekonomisk slutrapport, redovisa de ekonomiska kostnaderna i projektet
Fyll i tabell och vid behov, beskriv närmare nedanför.
Inga kostnader för 2021.

Beskrivning
Inköp
Personalkostnad kursledare
Personalkostnad personal

Medel från
folkhälsorådet

Egen
finansiering*

Övrig
finansiering

Summa:
finansiering utifrån, exempelvis statsbidrag eller EFS-medel.
* Kan även innefatta tid som personal/medlemmar i föreningen lagt ner i arbetat tid,
omvandlat till ekonomiska medel. Gör en kort beskrivning av den egna finansieringen och
redovisa antal timmar och timkostnad nedan:
 Innebär

Övriga kommentarer om projektet
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Projektredovisning av ”insatsens namn”
Fyll i och lämna till folkhälsostrategen via mejl, lillan.fahlstedt@fargelanda.se eller i
folkhälsostategens postfack på kommunhuset. Ska vara inlämnad senast 14 december.

Beskriv projektets syfte och mål
Att tidigt fånga upp ungdomar och vuxna 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.
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.

Har projektets syfte och mål blivit uppfyllt?
JA

☒

☐ NEJ

Beskriv aktiviteterna som har genomförts inom ramen för insatsen
•
•
•
•
•
•
•
•

Utveckla praktikplatser för våra kommuninvånare som inte är redo för ett ordinarie
arbete.
Väcka intresse för att eventuellt utbilda sig till ett yrke.
Samtal/interaktion i grupp
Skapa struktur på vardagen
Arbetar motivationshöjande med tex, självförtroende, självkänsla, självskattning
och självreflektion.
Övar på delaktighet.
Övar på nya tankemönster, tankesätt.
Öva på det svenska språket.

Vilket resultat ser ni av arbetet?

Lilla Gruppen/Kreativa gruppen
Lillagruppen, där ser vi att alla har utvecklats i svenska språket och att deltagarna närmat
sig arbetsmarknaden. Några har kommit så långt så dom klarar av en extratjänst.
Städ och service
Städ och service har alla en anställning i kommunen. Flera av dom har utbildat sig inom
lokal vård och är redo att söka annat jobb utanför kommunen.
Steg1
Ungdomarna i steg 1 där har flera av ungdomarna gått vidare till studier och jobb.

Vilka lärdomar har ni fått av arbetet?
Vi har lärt oss att långsiktigt arbete ger resultat.
Att sätta deltagarna i centrum och att jobba individuellt med alla.
Att möta deltagarna i ögonhöjd.
Ta tillvara deltagarnas kunskap erfarenhet så de känner sig kunniga och behövda.

Kommer arbetet fortsätta efter projektets slut
☒

JA

☐ NEJ

Om ja, beskriv hur:
Utökning av steget fler och äldre ungdomar inskrivna.

Om nej, förklara varför:
”Lilla gruppen”(består av deltagare som saknar basal utbildning) I brist på resurser 2022
kommer gruppen att upphöra med en förhoppning att kunna driva den vidare 2023.

Har målgruppen för insatsen haft möjlighet att vara delaktiga i planering inför eller
under projektets gång?
☒

JA

☐ NEJ

Om ja; beskriv hur:

Det har funnits en ständig dialog med deltagarna.

Ekonomisk slutrapport
Fyll i och lämna till folkhälsostrategen via mejl, lillan.fahlstedt@fargelanda.se eller i
folkhälsostategens postfack på kommunhuset Den ekonomiska slutrapporten kan redovisas
till och med 5 januari.
Fyll i tabell och vid behov, beskriv närmare nedanför.

Beskrivning
Frukost / Bakning inköp av
Material för kreativa aktiviteter.
Gymkort
Bilhyra aktiviteter
Lön 50% ca. 20 tim/vecka.

Medel från
folkhälsorådet
2500 x 12

Egen
finansiering*
2500 x 12

Övrig
finansiering

4000
4000
2000 x 12
2000 x 12
15400 + löne
15400 +löne
skatt mm.
skatt mm.
Summa:
315612
315612
 Innebär finansiering utifrån, exempelvis statsbidrag eller EFS-medel.
* Kan även innefatta tid som personal/medlemmar i föreningen lagt ner i arbetat tid,
omvandlat till ekonomiska medel. Gör en kort beskrivning av den egna finansieringen och
redovisa antal timmar och timkostnad nedan:

Övriga kommentarer om projektet

Projektredovisning av ”En hälsofrämjande arena”
Fyll i och lämna till folkhälsostrategen via mejl, lillan.fahlstedt@fargelanda.se eller i
folkhälsostategens postfack på kommunhuset. Ska vara inlämnad senast 14 december.

Beskriv projektets syfte och mål
Att skapa en hälsofrämjande arena med koppling mellan dåtid, nutid och framtid där barn
och andra får göra en tidsresa utifrån årscykelns sysslor och traditioner förr i tiden för att
skapa en känsla av sammanhang.

Har projektets syfte och mål blivit uppfyllt?
☐

JA

☒ NEJ

Beskriv aktiviteterna som har genomförts inom ramen för insatsen
Bara delvis på grund av pandemin och att många i vår förening tillhör riskgrupper.

Vilket resultat ser ni av arbetet?
Vi har köpt in bakhällar och arbetat med att planera tidsresorna teoretiskt och sedan har vi
fått tänka om då pandemin håller i sig. Vi har fått tillåtelse att lägga kraften på den slinga
som alla kommer att kunna njuta av under många år, oavsett om pandemin är kvar. Vi har
även haft linberedning i praktiken utomhus på höstlovet.

Vilka lärdomar har ni fått av arbetet?
Tyvärr inte så många än med det syfte vi inledningsvis tänkt oss, på grund av pandemin. Vi
har istället transformerat om grundtankarna på ett konstruktivt och bra sätt till slingan med
skyltar. Bra att vi har fått och kunnat vara flexibla och lyhörda

Kommer arbetet fortsätta efter projektets slut
☒

JA

☐ NEJ

Om ja, beskriv hur:
Självklart kommer det att fortsätta! Vi har kunnat lägga grunden till tidsresorna efter
årscykeln och har ett färdigt paket att erbjuda skolklasser och andra så snart pandemin
tillåter det. Vi kommer att underhålla och uppgradera slingan och tillföra aktiviteter
exempelvis tipspromenadfrågor som byts ut över året kopplade till den. Promenadslingan
kommer att kunna åtnjutas av alla, ung som gammal under många år framöver. Vi har även
lite lösa planer på att skapa möjlighet för enklare fysiska övningar vid de olika
”stationerna”.

Om nej, förklara varför:

Har målgruppen för insatsen haft möjlighet att vara delaktiga i planering inför eller
under projektets gång?
☒

JA

☐ NEJ

Om ja; beskriv hur:
Inte i den utsträckning vi önskat p.g.a. pandemin. Men såtillvida att vi har en fjortonåring i
styrelsen som varit delaktig i planeringen, samt det som gjordes innan utbrottet tycker vi
ändå att barn/ungdomsperspektivet fått ett tillfredsställande utrymme.

Ekonomisk slutrapport
Fyll i och lämna till folkhälsostrategen via mejl, lillan.fahlstedt@fargelanda.se eller i
folkhälsostategens postfack på kommunhuset Den ekonomiska slutrapporten kan redovisas
till och med 5 januari.
Fyll i tabell och vid behov, beskriv närmare nedanför.

Beskrivning

Medel från
folkhälsorådet

Planering, efterforskning,
skrivande, redigering av 24 st A4
text
Inköp av material till skyltar

Egen
finansiering*
27 timmar
2 timmar

Planering, tillkapning,
sammanfogning, impregnering mm
av skyltstommar.
Resa tryckeri T/R med allt
material. Diskussion och
redigering. Resa tryckeri T/R med
allt material. Diskussion och
redigering.
Akvareller, teckningar och foton

13 timmar

Övrigt material
Tillverkning skyltar tryckkostnad

ca 500kr
Ca 10 000??
Faktura kommer
under december

Summa:

Övrig
finansiering

4 timmar
Resa 10 mil
*18:50=185 kr
25 timmar

Ca 20 000 kr

71 timmar *135kr
= 9 585kr +
185kr + 500 kr
+ okänd kostnad
tillverkning
skyltar 10 000kr
Ca 20 000kr
 Innebär finansiering utifrån, exempelvis statsbidrag eller EFS-medel.
* Kan även innefatta tid som personal/medlemmar i föreningen lagt ner i arbetat tid,
omvandlat till ekonomiska medel. Gör en kort beskrivning av den egna finansieringen och
redovisa antal timmar och timkostnad nedan:

Övriga kommentarer om projektet

Projektredovisning av ”Miniton”
Fyll i och lämna till folkhälsostrategen via mejl, lillan.fahlstedt@fargelanda.se eller i
folkhälsostategens postfack på kommunhuset. Ska vara inlämnad senast 14 december.

Beskriv projektets syfte och mål
Detta mål skrev vi i ansökan.
”Mål med insatsen:
Att främja social hållbarhet. Att stärka hälsan hos 4-7 år och deras föräldrar. Att öka
samverkan mellan Valbodalens badmintonklubb och andra lokala aktörer för att samnyttja
resurser och få kraftfulla insatser. Att fler barn och unga 8-20 år fortsätter att spela
badminton, vilket stärker deras hälsa indirekt. Att Valbodalens badmintonklubb utvecklar
sin dialog med medlemmar och möter upp de behov som finns för ökad nöjdhet. Att öka
kunskapen om målgruppens behov. Att intresset för att engagera sig i föreningsliv ökar.”

Har projektets syfte och mål blivit uppfyllt?
☐

JA

☐ NEJ Svar: Delvis..

Beskriv aktiviteterna som har genomförts inom ramen för insatsen
Föreningen har haft öppen träningshall regelbundet på helger, då målgruppen barn 4-7 år
med föräldrar varit inbjudna. På plats har två från Valbodalens styrelse varit och välkomnat
deltagare samt hållit i aktiviteter.
Föreningen har haft Minitonträffar vid ca 25 tillfällen. Vid träffarna har fokus varit på
dialog, lek och badminton. Det har kommit mellan 2-20 barn på träffarna.
Vi har haft träffar med olika aktiviteter med syfte att knyta kontakt med och mellan
föräldrar och barn. Det optimala var att hitta några föräldrar som själva ville hålla i Miniton
och utveckla mötesplatsen.
Vi har marknadsfört aktiviteten via anslag fysiskt och digitalt samt i ett par omgångar
skickat hem brev till målgruppen. Vi har försökt sprida info även via andra föreningar.
Vi har haft kontakt med ”lokala samhällsaktörer”, för att sätta tema på vissa träffar, såsom
folktandvård, socialtjänst, polis, räddningstjänst, andra föreningar.
Vi har haft kontakt med ungdomar i Färgelanda som visat intresse av att vara med och leda
vissa aktiviteter.
Vi har fått kontakt med flera intresserade föräldrar och barn.

Vilket resultat ser ni av arbetet?
Tack vare Miniton har vi föreningen kraftsamlat betydligt mer kring barn, unga och deras
föräldrar, vilket inte varit en primär målgrupp för klubben sedan tidigare. Klubben har blivit
mer av en social mötesplats än tidigare. Situationen att tävlingar, träningar osv ställts in på
grund av Coronarestriktioner har påverkat klubben kraftigt. Själva navet har varit träning
och tävling, inte minst för målgruppen över 15 år. För målgruppen över 15 år har klubben
tappat det mesta av sin tidigare kärnverksamhet. Motionsspel har kommit igång men i
begränsad omfattning.
Miniton har riktat sig till en helt ny målgrupp för klubben. Tidigare har åldersgränsen varit
7 år. Syftet har inte heller varit att träna badminton utan att utveckla intresse för sport och
föreningsliv, men främst att stärka fysisk och mental hälsa för både barn och föräldrar.
Föreningen har fått kontakt med många föräldrar men intresset av att själva hålla i
verksamhet eller påverka utformningen har varit gaska lågt. Föreningen har haft öppet
relativt kontinuerligt men det har varit svårt att hålla en kontinuerlig kontakt med
”gruppen”. Folk kommer och går och det är svårt att skapa en stomme av ”familjer” som
”kan ta över”. Det faktum att det någon gång kommer 2 och en annan gång 20 personer gör
det också svårt att hålla geisten uppe. Vissa uttrycker att det är kul att det kommer många
medan vissa tycker det är skönt att det bara kommer ett fåtal då det blir lugnare och ges mer
utrymme till de som är där.
Anledningen till att folk kommer och går tolkar vi beror på flera saker.
• Coronarestriktioner gör att folk håller sig hemma och vill inte heller komma när
någon i familjen är lite krasslig (inträffat ofta).
• Är man borta en tid, blir tröskeln högre att komma tillbaka.
• Samhället är litet. Tidigare relationer, föreställningar och erfarenheter påverkar
känslan om ”detta är något för mig”. Vilken ”status i mina ögon” har företrädare för
klubben samt andra deltagare, påverkar mer än man tror (iakttagelse/spekulation).
Vi hade önskat mer konkret samarbete med lokala föreningar och samhällsaktörer. Vi har
inte kunnat erbjuda tema samt föreläsningar på det sätt vi önskat. Anledningen är
coronarestriktioner samt vacklande intresse hos deltagare och tänkta samarbetspartners.
Föreningen är liten och på grund av omfattande frånfall i styrelse och ordinarie
verksamhet har föreningen inte haft personella resurser. Ett par personer har i stort sett
gjort allt praktiskt. Det är sårbart och är något som behöver utvecklas (Föreningen skall
med hjälp av SISU arbeta med gemensamma mål osv under 2022).
Resultatmässigt har vi kommit igång med Miniton men för att uppnå en stabil och attraktiv
verksamhet behövs ökat samarbete med föräldrar, lokala samhällsaktörer. Corona har satt
käppar i hjulet för att kunna satsa fullt ut, vilket inte gett de resultat vi önskat under 2021.

Ett resultat är också att föreningens samarbete med kommunen ökat markant, vilket
resulterat i att föreningen gått med i ”Trygg och säker förening”, arrangerat lovaktiviteter
för skolbarn osv..

Vilka lärdomar har ni fått av arbetet?
Att det är viktigt att bygga upp kontakt med andra föreningar och samhällsaktörer lokalt,
men att det tar tid och är svårt att nå.
Att det är viktigt att samarbeta med kommunen som ett centralt nav.
Att intresset av att vara med och engagera sig inte är så stort.
Bedömningen hittills är att föräldrar hellre vill komma till klar aktivitet (checka in och
checka ut). Vi vill dock tro att det ändå finns en hel del som vill påverka och vara med och
utveckla. Vi behöver bara hitta dem. Det behöver inte heller vara just småbarnföräldrar utan
kan vara några helt andra. Här får vi tänka brett.
Lärdomen är att det finns hur mycket möjligheter som helst i en förening teoretiskt men
vilka resurser och förmåga som finns att samordna och driva är begränsat och sårbart. För
att driva projekt krävs ett mycket bra samarbete i klubben, vilket måste uppmuntras.
En lärdom eller önskan är att försöka möta upp målgruppen där den är. Öppen förskola osv
har varit stängd och det har inte varit möjlighet att komma till skolor osv. Vi har försökt via
anslag i offentlig miljö samt skickat hem brev, men behöver marknadsföra aktiviteten i
andra naturliga sammanhang.
Lärdom är att bygga relationer och en trevlig mötesplats tar tid. Ett år har gått väldigt fort
och vi har inte hunnit att utöva det vi önskat fullt ut.
Att inte slås ner eller ge upp trots motgångar med lågt engagemang och möjlighet att
sjösätta aktiviteter.

Kommer arbetet fortsätta efter projektets slut
☒

JA

☐ NEJ

Om ja, beskriv hur:

Ja vi fortsätter. Inte minst med att nå ut och försöka hitta några som vill samarbeta med oss
för att få verksamheten ordentligt.

Om nej, förklara varför:
…

Har målgruppen för insatsen haft möjlighet att vara delaktiga i planering inför eller
under projektets gång?
☒

JA

☐ NEJ

Om ja; beskriv hur:
Själva aktiviteten bygger på att det måste finnas dialog och intresse. Vid varje Minitonträff
har samtal fört med de som deltagit
Vill man vara med i planering/hålla i aktiviteter?
Vad tycker man om tid och dag för aktiviteten? (Går att påverka inom vissa ramar)
Vad vill man använda Miniton till? Vad är bra vad är dåligt..?
Hur kan man nå ut till fler?

Ekonomisk slutrapport
Fyll i och lämna till folkhälsostrategen via mejl, lillan.fahlstedt@fargelanda.se eller i
folkhälsostategens postfack på kommunhuset Den ekonomiska slutrapporten kan redovisas
till och med 5 januari.
Fyll i tabell och vid behov, beskriv närmare nedanför.

Beskrivning

Medel från
folkhälsorådet

Egen
finansiering*

Övrig
finansiering

Summa:
finansiering utifrån, exempelvis statsbidrag eller EFS-medel.
* Kan även innefatta tid som personal/medlemmar i föreningen lagt ner i arbetat tid,
omvandlat till ekonomiska medel. Gör en kort beskrivning av den egna finansieringen och
redovisa antal timmar och timkostnad nedan:
 Innebär

Övriga kommentarer om projektet

Tjänsteskrivelse
2021-11-17

Kansli-och IT avdelningen
Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567126
lillan.fahlstedt@fargelanda.se

Diarienr
2021/28

Folkhälsorådet

Tjänsteskrivelse, uppföljning av samverkansavtal gällande
gemensamma folkhälsoinsatser
Beslutsförslag
Folkhälsorådet beslutar att godkänna uppföljningen av folkhälsoavtalet och
lämnar över den till norra hälso- och sjukvårdsnämnden samt
kommunstyrelsen i Färgelanda kommun.
Ärendebeskrivning
Enligt avtalet med norra hälso- och sjukvårdsnämnden om gemensamma
folkhälsoinsatser i Färgelanda kommun ska en årlig redovisning av
folkhälsoinsatser och budget sammanställas och tillhandahållas norra hälsooch sjukvårdsnämnden samt kommunstyrelsen i Färgelanda kommun.

Henrik Röste
Avdelningschef kansli och IT

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Lillan Fahlstedt
Folkhälsostrateg
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Oktober 2021

Uppföljning av samverkansavtal
avseende lokalt folkhälsoarbete 2021
mellan norra hälso- och sjukvårdsnämnden och
Färgelanda kommun
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Om uppföljningen
Enligt det samverkansavtal som undertecknats av norra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen ska folkhälsoarbetet följas upp varje år.
Det är enbart de insatser som genomförts med gemensamma medel som ska
redovisas.
Uppföljningen avser fyra olika delar; samverkansavtalet, nämndens mål och
inriktningsdokument (den del som avser folkhälsorådet), rådets prioriterade
områden samt folkhälsostrategens yrkesroll.
Besvara frågorna kortfattat och hänvisa inte till eventuellt medsänt material. Om det
finns ytterligare dokumentationer som genomförts inom ramen för
samverkansavtalet t. ex. utvärderingar, så kan dessa skickas in tillsammans med
uppföljningen.
Uppföljningen ska godkännas av folkhälsorådet och undertecknas av dess ordförande.
Därefter skickas uppföljningen till Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen via
mail till agneta.eriksson@vgregion.se senast den 25 januari.
Den ekonomiska redovisningen redovisas i en separat excel-bilaga.
Om den inte är helt klar 25 januari kan den mailas separat till samma adress, dock
senast den 15 februari.
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1. Samverkansavtal folkhälsa
Helt
uppfyllt

Delvis
uppfyllt

Inlett
processen

Möjlighet att motivera svaret

Folkhälsoarbetet ska utgå
från befolkningens behov,
vara systematiskt och
långsiktigt

☐

☒

☐

Arbetet är påbörjat men kan bli
bättre. Svårigheter med att få en
representativ bild av hälsan i
befolkningen.

Folkhälsoarbetet ska ha
tydliga mål och en tydlig
uppföljning

☐

☒

☐

Folkhälsorådet anser sig ha
tydliga mål för sitt arbete. Det
finns dock en förbättringspotential gällande uppföljningen
av avslutade insatser.

Barn och ungas behov och
rättigheter ska särskilt
uppmärksammas

☐

☒

☐

Folkhälsorådet anser att det
delvis är uppfyllt. Perspektivet
har tydliggjorts i blanketten som
fylls i av de verksamheter som
ansöker om medel från
Folkhälsorådet.

Folkhälsoperspektivet ska
integreras i de olika
aktörernas ordinarie
verksamhet

☐

☒

☐

På folkhälsorådets möten deltar
kommunens sektorchefer och
kommunchef. Cheferna tar med
sig informationen till sina
respektive verksamheter.
Utvecklingsarbete planeras inför
2022 genom mer strukturerad
dagordning där det tydligare
framkommer vilka ärenden som
är aktuella för de chefer som
deltar på folkhälsorådets möten.

Folkhälsorådets
planeringsprocess ska
synkroniseras med den
kommunala planerings- och
budgetprocessen

☐

☐

☒

Planeringsprocessen är inledd.
Planerar för att fortsätta och
stärka arbetet under 2022.

Prioriterade målgrupper
ska ges möjlighet till
inflytande och delaktighet i
de insatser som görs

☐

☒

☐

De insatser som ges medel av
folkhälsorådet har möjlighet att
arbeta med målgruppens
inflytande och delaktighet.

Vårdaktörernas samverkan

Vårdaktörernas samverkan i det lokala folkhälsoarbetet.
(Markera genom att stryka under vald siffra)
Stor delaktighet
Primärvård
4
3

Mindre delaktighet
2
1

4

Tandvård

4

3

2

1

Mödravårdscentral

4

3

2

1

Barnavårdscentral

4

3

2

1

Ungdomsmottagning

4

3

2

1

Annan vårdaktör

4

3

2

1

Möjlighet att motivera svaren
En representant från primärvården ingår i det lokala folkhälsorådet. Primärvårdschefen
som deltar på Folkhälsorådets möten lyfter att han vill stärka arbetet mellan
Folkhälsorådet, kommunen och Närhälsan.
De andra aktörerna deltar inte i samverkansarbete i folkhälsoarbetet i någon större
utsträckning, men arbetar förebyggande och främjande inom sin respektive verksamhet.
Barnavårdscentralen delar via Centrala barnhälsovården Fyrbodal statistik från besöken
som görs på barnavårdscentralen, exempelvis statistik kring språkscreening och BMI.
Detta utgör ett underlag till det lokala folkhälsoarbetet.

2. Nämndens mål- och inriktning
Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och Inriktningsdokument är vägledande
för vilka hälsofrämjande insatser som folkhälsoråden ska prioritera.
De uppdrag/aktiviteter som gäller nu är att skapa förutsättningar för:
- insatser i tidig ålder
- insatser till barn och unga i syfte att främja goda skolresultat
- främja goda kost och fysisk aktivitet samt tandhälsa* (i alla åldrar) * = nytt för 2021
- minska/motverka bruk av alkohol, tobak, narkotika och doping

3. Folkhälsorådets prioriterade arbete
a) Beskriv kortfattat utgångspunkterna för folkhälsorådets arbete t.ex. planer, prioriteringar m.m.
Under 2020 antogs nya prioriterade insatsområden för folkhälsorådet 2020-2023.
De prioriterade insatsområdena har sin utgångspunkt framförallt i kommunens mål- och
resursplan 2020-2022 samt norra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument för 2020-2022. Nationella styrdokument som Agenda 2030, barnkonventionen
och de nationella målområdena för folkhälsopolitiken utgör bakgrund för prioriteringen.
Även lokal statistik om hälsoläget i befolkningen ligger till grund för de prioriterade
insatsområdena.
De prioriterade insatsområdena för folkhälsorådet är:
- Det tidiga livets villkor
- Kunskaper, kompetens och utbildning
- Levnadsvanor
- Kontroll, inflytande och delaktighet
Det tidiga livets villkor: Detta område innefattar barns rätt att få en bra start i livet med
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goda uppväxtvillkor. Området innefattar utveckling, inlärning och goda förutsättning för
utveckling av kognitiva, emotionella, sociala samt fysiska förmågor.
Kunskaper, kompetenser och utbildning: Området innefattar såväl behörighet till gymnasiet
som högskole- och universitetsutbildning men även kompetenser och kunskaper som
förvärvas genom föreningsliv, vuxenutbildningar, yrkesutbildningar och studieförbund.
Levnadsvanor: Många av förutsättningarna för en god hälsa påverkas av livsvillkoren och
av individens egna val och levnadsvanor. Individers levnadsvanor skiljer sig åt beroende på
deras sociala miljö, utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar.
Kontroll, inflytande och delaktighet: Människors kontroll över sitt eget liv, tillit till andra,
inflytande och delaktighet i samhället är centrala områden för att uppnå jämlik hälsa. Att
känna delaktighet, bli sedd och hörd är grundläggande för välbefinnande och är centrala
skyddsfaktorer för hälsan.

b) Beskriv kortfattat rådets insatser inom ramen för samverkansavtal folkhälsa för respektive
mål under året. (Kopiera och använd nedanstående per mål)
Mål:
Det tidiga livets villkor
Insatser:
En hälsofrämjande arena
Ansvarig för projektet är Södra Valbos hembygdsförening. Målet för insatsen är att skapa en
hälsofrämjande arena med koppling mellan dåtid, nutid och framtid där barn och andra får göra
en tidsresa utifrån årscykelns sysslor och traditioner från förr i tiden för att skapa en känsla av
sammanhang. Aktiviteterna har fått anpassas under pandemin, besök av skolklasser har pausats
och en informationsslinga på hembygdsföreningens torp har skapats. Förhoppningen är att
arbetet kan fortsätta under 2022 i sin ursprungliga idé.
Miniton
Projektansvarig är Valbodalens badmintonklubb. Föreningen har haft öppen träningshall
regelbundet på helger, då målgruppen barn 4-7 år med föräldrar varit inbjudna. Målgruppen 4-7
år är en åldersgrupp som föreningen ej haft aktiviteter för tidigare. Vid träffarna har fokus varit
på dialog, lek och badminton. Föreningen har haft kontakt med ”lokala samhällsaktörer”, för att
sätta tema på vissa träffar, såsom folktandvård, socialtjänst, polis, räddningstjänst, andra
föreningar.
Ja

Nej

Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?

☒

☐

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?

☒

☐

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?

☒

☐

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?

☒

☐
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Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna?
En hälsofrämjande arena
Fått lära oss att vara flexibla och lyhörda och anpassa arbetet efter rådande restriktioner.
Miniton
Föreningen har blivit mer av en social mötesplats än tidigare. Situationen att tävlingar,
träningar osv ställts in på grund av Coronarestriktioner har påverkat föreningen kraftigt.
Resultatmässigt har föreningen kommit igång med Miniton men för att uppnå en stabil och
attraktiv verksamhet behövs ökat samarbete med föräldrar, lokala samhällsaktörer. Corona har
satt käppar i hjulet för att kunna satsa fullt ut, vilket inte gett de resultat som föreningen önskat
under 2021. Arbetet kommer att fortsätta under 2022.
En lärdom är att det är viktigt att bygga upp kontakt med andra föreningar och samhällsaktörer
lokalt, men att det tar tid och är svårt att nå.
Medverkande aktörer:
En hälsofrämjande arena
Södra Valbos Hembygdsförening
Miniton
Valbodalens badmintonklubb
Mål:
Kunskaper, kompetenser och utbildning
Insatser:
Service
Projektansvarig är AMI (Arbetsmarknad och integrationsenheten) i kommunen och de arbetar
med ungdomar och vuxna som varken studerar eller arbetar. Man arbetar bland annat med att
utveckla praktikplatser, motivationshöjande med deltagarna och övar på svenska språket.
Deltagarna är uppdelade i tre grupper utifrån var de befinner sig. ”Lilla gruppen” där man
framförallt fokuserar på att stärka svenska språket. ”Städ och service” där deltagarna har
utbildat sig inom lokalvård, sköter städ och tvätt på kommunens särskilda boenden.
”Ungdomsgruppen” varvar teori och praktik.
Ja

Nej

Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?

☒

☐

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?

☒

☐

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?

☒

☐

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?

☒

☐

Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna?
Service
Att det är viktigt att arbeta långsiktigt för att få resultat. Viktigt att sätta deltagarna i centrum
och jobba individuellt med alla, att dela upp dem i grupper efter var de befinner sig har varit en
viktig del i arbetet.
Medverkande aktörer:
Service
AMI
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Mål:
Levnadsvanor
Insatser:
Aktivitetsrunda
AMI (Arbetsmarknads och integrationsenheten) har satt upp en aktivitetsrunda med
beskrivande skyltar med olika rörelser eller utmaningar till rörelse i Färgelanda centrum och en
runda på Lelångebanan.
Välkommen på middag
Målgruppen för insatsen är personer boende på kommunens boenden för personer i behov av
stöd och service/LSS. Insatsen handlar om att deltagarna ska vara med i att en studiecirkel som
handlar om matlagning i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Appen Matglad är det
verktyg man utgår från i studiecirkeln, vilken är utformad för personer med intellektuella
funktionsvariationer.
Insatsen hann starta upp under våren 2020 men fick avbrytas för att efterleva
rekommendationer för covid-19. Har på grund av restriktionerna inte kunnat genomföra
insatsen under 2021.
Utegym för alla
Projektansvarig är Färgelanda IF. De ansökte om medel för att sätta upp ett utegym på deras
idrottsanläggning i kommunen. Kravet från folkhälsorådet är att det ska vara tillgängligt för
allmänheten, man ska inte behöva vara medlem i föreningen för att få använda gymmet.
Ja
Nej
Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?
☒
☐
Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?

☐

☒

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?

☒

☐

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?

☒

☐

Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna?
Aktivitetsrunda
Ett av de viktigaste resultaten är att man sett invånare gå aktivitetsrundan och även fått
feedback på att det är uppskattat.
En viktig lärdom är att det är viktigt med planering av hur leder ska gå för att det ska vara
tillgängligt samt att det är viktigt med kommunikation så att medborgarna vet om att rundan
finns.
Välkommen på middag
Ej aktuellt då insatsen ej är genomförd.
Utegym för alla
Resultatet är att föreningen kan erbjuda fler invånare i kommunen möjligheter till idrottande.
Detta leder förhoppningsvis i längden till fler personer i rörelse och fysisk aktivitet.
En av de viktigaste lärdomarna är att det finns fantastiskt många ideella engagerade människor
som hjälper till.
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Medverkande aktörer:
Aktivitetsrunda
AMI
Välkommen på middag
Ej aktuellt då insatsen ej är genomförd.
Utegym för alla
Färgelanda IF och Dalslands Sparbank
Mål:
Kontroll, inflytande och delaktighet
Insatser:
Naturvandrarna och samhällsorientering
Projektansvarig är socialpsykiatrin. Målet med insatsen är att deltagarna inom daglig
verksamhet i socialpsykiatrin ska få kunskap om att göra nya val i vardagen genom fysisk
aktivitet, öka tryggheten i närmiljön och kunskap om lokalhistorian samt bättre psykisk hälsa
och återhämtning.
Gruppen har studerat Färgelanda i nutid och dåtid genom att besöka olika lokala platser,
exempelvis Högalid och Stigens Herrgård. De samarbetar med Södra Valbos
hembygdsförening för att lära sig mer om lokalhistoria. De har varit ute i skogen, lärt sig göra
upp eld och laga mat över den.
Nattvandrarna
Uppstart av nattvandrargrupp i Färgelanda kommun. Nattvandring i samhällena på olika tider.
Deltagit på Harvens dag, haft utbildning för de som nattvandrar, deltar på lovaktiviteter för
ungdomar och har besökt andra nattvandrargrupper i Dalsland och Uddevalla för utbyte.
Ung i sinnet
Projektansvarig är ABF Fyrbodal. Målgruppen för insatsen är personer boende på kommunens
särskilda boenden för äldre.
Mål med insatsen är att öka livskvalitén, den fysiska och psykiska hälsan för personer på
boendena samt minska ensamhet och utanförskap i målgruppen.
ABF har med hjälp av våra kulturarbetare genomfört musik och sång på äldre- och
demensboenden i Färgelanda kommun. På grund av pandemin har aktiviteterna som
genomförts fått anpassas efter rådande restriktioner.
Ja

Nej

Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?

☒

☐

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?

☐

☒

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?

☒

☐

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?

☒

☐
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Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna?
Naturvandrarna och samhällsorientering
Att brukarna ser fram emot dessa dagar, känner att naturen hjälper dem i deras återhämtning
och att de kommer även de dagar det regnar, vilket de inte gjorde innan. Brukarna har upptäckt
nya platser i sin hemkommun som de inte kände till tidigare och kan besöka på fritiden. Den
viktigaste lärdomen är att ta det lugnt och inte planera in för mycket aktiviteter för brukarna.
Nattvandrarna
Ungdomarna önskar vuxenkontakt och mer närvaro av vuxna i samhället, ungdomarna har
själva börjat ta kontakt när nattvandrarna rör sig ute i samhället. Ungdomarna önskar träffpunkt
där de bara kan vara.
Ung i sinnet
Behovet av att mötas och få ta del av kultur är viktigt för målgruppen och att det ger en känsla
av ökad delaktighet och livsglädje. En stor lärdom är att ställa om och tänka digitalt även när
det gäller kultur för att anpassa efter rådande restriktioner.
Medverkande aktörer:
Naturvandrarna och samhällsorientering
Daglig verksamhet socialpsykiatrin Färgelanda
Nattvandrarna
Lokalnattvandrar förening, Nattvandring.nu och ABF Färgelanda
Ung i sinnet
ABF Fyrbodal, Färgelanda

4. Ekonomisk redovisning
Den ekonomiska uppföljningen redovisas i separat excel-bilaga.

5. Avslutande kommentarer
a) Vilka förändringar har ni gjort (inom folkhälsorådets budget) under året p.g.a.
Covid-19?
Folkhälsorådet har godkänt en omfördelning i insatsen ”En hälsofrämjande arena”
då insatsen inte kunde genomföras som planerat på grund av restriktioner, se
beskrivning under rubrik 3 i detta dokument.
Folkhälsorådet hade 7 500 kronor som var oreserverade i januari månad och som de
beslutade att avsätta till två föreläsningar, ”Våga fråga” och ”Livsviktiga snack”
med Suicide Zero.
b) Om ni har något ytterligare som ni vill förmedla, kopplat till folkhälsorådet och
som inte har redovisats under rubrik 1 – 5 kan det skrivas här.
Klicka här för att ange text.
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6. Underskrift
____________________________

den

__________________________
Ordförande i folkhälsorådet

/

202

Avser år 2021
Avser kommun: Färgelanda
Redovisningen är antingen:
Slutlig
Preliminär*

JA.

Budget
HSN

Kommun

Utfall
Övrigt

HSN

Kommun

Övrigt

Till 2022

Intäkter
Ingående saldo från föregående år
Årets medel enl. samverkansavtal folkhälsa
SUMMA INTÄKTER FÖR ÅRETS INSTASER

101195
840 000
941195

840 000
840000

101 195
840 000
941195

840 000
840000

281 000

281 000

281 000

364 009

16 350
297350

16 350
297 350

16 350
297 350

16 350
380 359

40 999
40 000
20 196

51 437

19 301
40 000
6 720

0

19 000

19 000

19 000

19 000

283 150
28 500

348 074

283 150

348 074

160 000

28 500

80 000

0

124 000

Kostnader
Folkhälsostrateg, fördelas enligt följande:
Lön (inkl. lönebikostnader)
Överskott för vakant tjänst (återbetalas till
respektive avtalspart)
Omkostnader (ex. administration, utbildning, resor
m.m.)
SUMMA KOSTNADER FÖR FOLKHÄLSOSTRATEG

0

0

Folkhälsoinsatser, fördelas enligt följande:

Pågående insatser med medel över från föregående
år ** (planerade som 1-åriga 2019 och/eller 2020)
"En hälsofrämjande arena"
"Ung i sinnet"
"Välkommen på middag"

40 000

20 000
34 100

21 698
0
13 476

Pågående fleråriga insatser med medel från tidigare
år **
Insatser med överskott från föregående år, godkänt
av HSNN **

Nya ettåriga insatser med medel från 2021 **
Strategiskt folkhälsoarbete

"Service"
"Naturvandrarna och samhällsorientering"
"Miniton"

0

35 000

37 500

8 932

"Utegym för alla"

150 000

62 000

150 000

"Aktivitetsrundan"

27 000

"Nattvandring"

27 000

27 000

0

0
26 068
62 000

0

27 000

0

9 316

12 372

21 688

249 000

941 195

924 549

388 500

879 953

863 749

116 100

0

-84 549

-388 500

61 242

-23 749

7 900

Nya fleråriga insatser med medel från 2021 **
Överskott som understiger 10 % av budgeterade
kostnader för instaser som överförs till nästa år
SUMMA KOSTNADER TOTALT
SUMMA TOTALT (INTÄKTER - KOSTNADER)
* 15 februari - sista datum förslutlig redovisning.
** Planerade insatser redovisas under budget och
slutförda insatser redovisas under utfall.
Eventuella kommentarer kring den ekonomiska
uppföljningen.
Den ekonomiska uppföljningen mailas till:
Agneta Eriksson, agneta.eriksson@vgregion.se

73614

Tjänsteskrivelse
2022-01-04

Kansli-och IT avdelningen
Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567 126
lillan.fahlstedt@fargelanda.se

Diarienr
2021/248

Folkhälsorådet

Beslutsförslag ansökan Lelången cykel- och gångväg
Beslutsförslag
Folkhälsorådet beslutar att ej godkänna 100 000 kronor till föreningen
Lelången cykel- och gångväg för att anlägga en sträcka på cirka 1,3
kilometer mellan Högsäter och Färgelanda.
Motivering
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, de insatser som rådet
ger medel till nå en bred målgrupp och utgå från hela befolkningens behov.
Det finns en otydlighet kring hur stort behovet av en gång- och cykelväg är
samt vilka målgrupper som nås av detta projekt.
Ärendebeskrivning
Föreningen Lelången cykel- och gångväg söker om projektmedel för 2022
och 2023, de ansökte från början om en kostnad på 1 250 000 kronor.
Folkhälsorådet bad dem återkomma med vad de kunde åstadkomma för
100 000 kronor vilket de gjort.
För 100 000 kronor kan föreningen röja sly samt jämna till marken samt
lägga på krossgrus och topplager på en sträcka om 100 meter. De kommer
lägga krossgrus och topplager på en sträcka om 500 meter. De kommer
jämna till banvallen om en sträcka på 700 meter.

Henrik Röste
Chef Kansli och IT-enheten

Lillan Fahlstedt
Folkhälsostrateg

1

Tjänsteskrivelse
2022-01-04

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

Diarienr
2021/248

2

Hej Lillan
Här kommer en kort beskrivning vad vi kommer att göra för ca. 100000 kronor som vi
hoppas ni kan bevilja.
Vi kommer att börja med #1 (enl. bifogade kartor vid ansökan) vid ”brandstationen mot
gamla Lelångebanan” ca. 100 meter, vi kommer att röja sly samt jämna till marken samt
lägga på krossgrus och topplager. Beräknad kostnad ca. 23000:- . då är 1600 meter helt
klara fram till Grind.
#3 ”Nedre Gudhem till Övre Gudhem”, skall vi lägga på krossgrus och topplager på en
sträcka av 500 meter, beräknad kostnad av 63000 kronor. Då är sträckan på 500 meter
helt klar.
Vi kommer att börja på #4 från ”Övre Gudhem till gärdet vid ridskolan”, där kommer vi
att jämna till banvallen och ta bort träd och stubbar till en kostnad av ca. 20000 kronor.
Vi kommer inte att lägga på krossgrus och topplager, men det kommer att kunna gå på
sträckan, men det återstår arbete och material för ca. 95000 kronor. Detta är en
sträcka på ca. 700 meter.

Högsäter 2021-12-27

Med vänlig hälsning
Kenth Jansson

Budget 2022. PRELIMINÄR!
Avser kommun: Färgelanda kommun
HSN

Kommun

Övrigt

Intäkter
Ingående saldo från föregående år *

61242

Årets medel enl. samverkansavtal folkhälsa

840000

840000

SUMMA INTÄKTER FÖR ÅRETS INSATSER

901 242

840 000

303 500

303 500

20 000

20 000

323 500

323 500

0

12 372

200 000
20 999

0

Kostnader
Folkhälsostrateg, fördelas enligt följande:
lön (inkl. lönebikostnader)
omkostnader (adm.kostnader, resor, kurser m.m.)
SUMMA KOSTNADER FÖR FOLKHÄLSOSTRATEG
Folkhälsoinsatser, fördelas enligt följande:
Pågående insatser med medel över från föregående år
(planerade som 1-åriga 2019, 2020 och/eller 2021)
Nattvandrarna
En hälsofrämjande arena
Välkommen på middag
Mintion

21 698
13 476
26 068

51 437

10 000
2 500
2 500
500

10 000
2 500
2 500
500

40 000
86 000
100 000

43 000
94 000

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
Klimatsmarta måltider
Språkutveckling förskola
Oreserverade medel

Nya fleråriga insatser med medel från 2022

Pågående fleråriga insatser med medel från 2022
Service

SUMMA KOSTNADER TOTALT
SUMMA TOTALT (INTÄKTER - KOSTNADER)

* 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

275 000

275 000

901 242

814 809

255 999

0

25 191

-255 999

• Beslut om insatser kommande år
• Budget kommande år, lämnas in 1/12
• Mötestid kommande år

•
•
•

November

• Skrivelse till HSNN om
medel till nästa år ska föras
över. Inlämnas senast
31/10
• Fortsatt planering inför
nästa år. Utveckling av
idéer utifrån diskussion i
mars

Uppföljning av samverkansavtal
HSNN, ska lämnas in 25/1
Ekonomisk redovisning ska lämnas
in 15/2
Uppföljning samverkansavtal till
KS

Januari

September

Mars

• Planering av insatser kommande år.
Ta fram indikatorer för varje sektor.
• Be varje sektor ta med underlag för
utvecklingsarbete de vill driva
kommande år
• Ev. besök till/av projekt eller
verksamhet

Juni

Mellan mars och septembermötet
• Besök ledningsgrupper, diskutera insatser kommande år utifrån indikatorer
och diskussion på mars mötet

• Utbildning av förtroendevalda inom
specifikt område.
• Fortsatt politisk diskussion efter
mötet med tjänstepersoner i mars
• Halvårsuppföljning av insatser

