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FHR § 1   
Val av protokolljusterare 
 
Robert Yngve (KD) väljs till protokolljusterare. 
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FHR § 2  
Genomgång och godkännande av dagordningen 
 
Ordförande går igenom dagordningen för mötet och den godkänns. 
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FHR § 3  
Föregående protokoll 2021-12-07 
 
Ordföranden ger möjlighet att kommentera/ställa frågor på protokollet. 
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FHR § 4  Dnr 2020/271 
Aktivitetsrundan. Slutredovisning 
 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inlämnad slutredovisning. 
 
Arbetsmarknads och integrationsenheten (AMI) var projektansvariga. 
Enheten har satt upp en runda med aktivitetsskyltar i Färgelanda centrum. 
En andra slingan kommer att sättas upp på Lelångebanan från Färgelanda 
mot Ödeborg. 
 
AMI ansvarar för fortsatt underhåll av skyltar och rundor. 
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FHR § 5  Dnr 2020/237 
Utegym för alla. Slutredovisning 

 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inlämnad slutredovisning. 
 
Projektansvarig var Färgelanda IF. Föreningen ansökte om medel för att 
sätta upp ett utegym på deras idrottsanläggning i kommunen. 

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. Även personer som inte är 
medlemmar i föreningen får nyttja utegymmet. 
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FHR § 6  Dnr 2020/239 
Naturvandrarna och samhällsorientering. Slutredovisning 
 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inlämnad slutrapport. 
 
Projektansvarig var socialpsykiatrin. Tillsammans med personalen har 
brukarna studerat Färgelanda i nutid och dåtid genom att besöka olika lokala 
platser, exempelvis Högalid och Stigens Herrgård. Man har inlett ett 
samarbete 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. 
 
Viktigaste lärdomen och effekten är 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. 
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FHR § 7  Dnr 2019/277 
Ung i sinnet. Slutredovisning 
 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inlämnad slutrapport. 
 
Projektansvarig var ABF Fyrbodal. 
 
ABF har med hjälp av sina kulturarbetare genomfört musik och sång på 
särskilda boenden i Färgelanda kommun. På grund av pandemin har 
aktiviteterna ej kunnat genomföras så som först var planerat utan har fått 
anpassas efter rådande restriktioner. 
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FHR § 8  Dnr 2019/324 
Välkommen på middag - med goda levnadsvillkor! Årsuppföljning 
 
Denna insats har inte haft några aktiviteter under 2021 på grund av 
restriktioner kopplat till pandemin. Planen är att starta upp arbetet igen så 
snart restriktionerna tillåter. 
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FHR § 9  Dnr 2020/242 
Nattvandring. Årsuppföljning 
 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inlämnad årsuppföljning.  

En nattvandrargrupp har startat upp under 2021. Nattvandring i samhällena 
på olika tider, gruppen har deltagit på Harvens dag, haft utbildning för de 
som nattvandrar, deltagit på lovaktiviteter för ungdomar samt besökt andra 
nattvandrargrupper i Dalsland och Uddevalla för utbyte. 

Nattvandrargruppen noterar i uppföljningen att 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. 
 
På grund av pandemin har insatsen ej kunnat genomföras som planerat och 
kommer därav fortsätta under 2022. 
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FHR § 10  Dnr 2020/253 
Projekt Service. Årsuppföljning 
 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inlämnad årsuppföljning. 
 
Projektansvarig är arbetsmarknads och integrationsenheten (AMI). Enheten 
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. 
 
Insatsen kommer fortsätta under 2022 med medel från Folkhälsorådet. 
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FHR § 11  Dnr 2020/137 
En hälsofrämjande arena. Årsuppföljning 
 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inlämnad årsuppföljning. 
 
Ansvarig för projektet är Södra Valbos hembygdsförening. Målet för 
insatsen 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. 
 
Aktiviteterna har anpassas under pandemin, besök av skolklasser har 
pausats och en informationsslinga på hembygdsföreningens torp har skapats.  
Föreningen beskriver i uppföljningen att de fått lära sig att vara flexibla och 
lyhörda och anpassa arbetet efter rådande restriktioner. 
 
På grund av pandemin har insatsen ej kunnat genomföras som planerat och 
insatsen kommer fortsätta under 2022 med medel från folkhälsorådet. 
 
 
 
  

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-01-12 

  

 
 
 

Folkhälsorådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
FHR § 12  Dnr 2020/241 
Miniton. Årsuppföljning 
 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inlämnad årsuppföljning. 
 
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. 
 
På grund av pandemin har insatsen ej kunnat genomföras som planerat och 
kommer därav fortsätta under 2022. 

 
 
 
 
 
  

14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-01-12 

  

 
 
 

Folkhälsorådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
FHR § 13  Dnr 2021/28 
Folkhälsobokslut 2021 

 
Folkhälsorådets beslut 

 
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 sammanställas och tillhandahållas norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden samt kommunstyrelsen i Färgelanda kommun. 

 
Beslutsunderlag 

 
Uppföljning samverkansavtal folkhälsa 2021 
Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22 
Folkhälsostrategen informerar 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
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FHR § 14  Dnr 2020/281 
Uppföljning budget FHR 2021 

 
Folkhälsorådets beslut 

 
Folkhälsorådet beslutar att godkänna uppföljningen av budgeten för 2021. 
Sker några mindre justeringar av uppföljningen efter dagens möte ges 
folkhälsorådets presidium mandat att godkänna dessa. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden ska förutom en skriftlig uppföljning av 
samverkansavtalet ha en ekonomisk uppföljning av det gångna året. 
 
Folkhälsostrategen går igenom den ekonomiska uppföljningen för 2021. Två 
projekt kommer föra över en större summa än de aviserade på 
Folkhälsorådets möte i december, 2021-12-07 § 60 och § 61. 
”Hälsofrämjande arena” kommer för över 21 698 kronor istället för 15 000 
kronor. ”Miniton” kommer föra över 26 068 kronor istället för 20 000 
kronor. Två projekt kommer föra över en lägre summa än vad de aviserade 
på Folkhälsorådets möte i december, 2021-12-07 § 59 och § 62. 
”Välkommen på middag” kommer föra över 13 476 kronor istället för 
20 000 kronor. ”Nattvandrarna” kommer föra över 12 372 kronor istället för 
15 000 kronor. Sammanlagt kommer 73 614 kronor föras från år 2021 till år 
2022. 

 
Beslutsunderlag 

 
Uppföljning ekonomi samverkansavtal folkhälsa 
Folkhälsostrategen informerar 
 
Beslutet skickas till 
 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
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FHR § 15  Dnr 2021/248 
Ansökan till Folkhälsorådet-   Lelångebanan, Cykel och gångväg 
mellan Högsäter och Färgelanda 

 
Folkhälsorådets beslut 

 
Folkhälsorådet beslutar att godkänna 100 000 kronor till föreningen 
Lelångebanan Cykel- och gångväg under förutsättning att hela sträckan 
Högsäter till ridskolan blir framkomlig. 
 
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. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Föreningen Lelången cykel- och gångväg ansöker om projektmedel för år 
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 föreningen har 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. Sammanlagt kan 100 000 
kronor bidra till en sträcka på 1,3 kilometer. 

 
Beslutsunderlag 

 
Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-04 
Kompletterande svar från föreningen Lelången gång- och cykelbana 
Folkhälsostrategen informerar 
 
Beslutet skickas till 
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Yngve Mattson och Kenth Jansson – kontaktpersoner för ansökan Lelången 
gång- och cykelbana 
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FHR § 16  Dnr 2021/311 
Budget Folkhälsorådet 2022 

 
Folkhälsorådets beslut 

 
Folkhälsorådet godkänner budgeten för 2022 och skickar den till Norra 
hälso- och sjukvårdsnämnden, avdelning social hållbarhet för kännedom. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt det avtal Färgelanda kommun har med Norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden ska avdelning social hållbarhet på Västra 
Götalandsregionen informeras om budgeten för innevarande år. 

 
Beslutsunderlag 
 
Budget folkhälsorådet 2022 
Folkhälsostrategen informerar 
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
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FHR § 17  
Hälsa på lika villkor 2021 - pandemins påverkan på hälsan på regional 
nivå 
 
Folkhälsostrategen informerar om resultatet på regionnivå från Hälsa på lika 
villkor 2021 utifrån frågeställningarna kopplade till pandemin. 
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FHR § 18   
Bryta ofrivillig ensamhet 
 
Folkhälsostrategen fick på förra folkhälsorådet, 2021-12-07 § 73 i uppdrag 
att ta fram vad som gäller för att ansöka om medel från regionen för att 
arbeta med ofrivillig ensamhet.  
 
Under år 2021 fanns det medel från Regionstyrelsen genom beredningen för 
folkhälsa och social hållbarhet och beredningen för mänskliga rättigheter att 
ansöka om för att arbeta med ofrivillig ensamhet. Medlen som kan ansökas 
hos Regionsstyrelsen fördelas till civilsamhället men insatsen kan 
genomföras i samverkan med andra aktörer. Medlen fördelas inom flera 
områden, god hälsa och välbefinnande, jämlikhet och lika rättigheter samt 
tillit, trygghet och delaktighet. Inom målområdet god hälsa och 
välbefinnande finns området psykisk hälsa och ensamhet. 
 
Folkhälsorådet ber folkhälostrategen hålla sig uppdaterad om och när dessa 
medel utlyses under 2022 och att sprida information om detta till 
kommunens föreningar via kommunens hemsida och Facebook-sida. 
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FHR § 19 
Information från Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
Robert Yngve (KD) informerar att han har begärt att få protokollet från 
Norra hälso- och sjukvårdsnämndens kommundialog med Färgelanda 
kommun. 
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FHR § 20   
Övriga frågor 
 
Ungdomsrådet 
Birgitta Mehamedi Örn (C) ställer frågan till folkhälsostrategen hur arbetet 
med Ungdomsrådet går. Folkhälsostrategen informerar om ett förslag på 
Ungdomsrådets organisering som är inlämnat till kommunchefen. 
 
Folkhälsorådets årshjul 
Utifrån diskussionen på förra folkhälsorådet, 2021-12-07 § 78 om strukturen 
på folkhälsorådets möten har folkhälsostrategen tagit fram ett förslag på ett 
årshjul som presenteras. Det framlagda förslaget godkändes och beslutades 
att arbeta utifrån. Se Bilaga 1. 
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Bilaga 1 
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