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Datum och tid: onsdag 16 mars 2022, kl. 09:00-12.00 
Plats: Furåsen 
 
Beslutande: 
Kenneth Carlsson (L), Färgelanda kommun, ordförande 
Robert Yngve (KD), Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, vice ordförande 
Birgitta Mehamedi Örn (C), Färgelanda kommun 
Urban Henriksson (S), Färgelanda kommun 
Mats Berglund (V), Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 

 
 
 
 

 
Övriga närvarande: 
Lillan Fahlstedt, folkhälsostrateg 
Katrin Siverby, kommunchef, §§ 21-25 
Johan Lundh, socialchef, till och med §§ 21-25 
Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare Samordningsförbundet Väst, §§ 
21-24 
Sorin Deliiorga, rehabvägledare Samordningsförbundet Väst, till och med §§ 21-24 
 
Eventuella jäv anges i respektive paragraf 
 
Utses att justera: 
 

Robert Yngve (KD)              

  Paragrafer 21-32  
Underskrifter 
 

 

Ordförande:  
 
 

Kenneth Carlsson (L) 

Justerare:  
 
 

Robert Yngve (KD)          

Sekreterare:  
 
 

Lillan Fahlstedt 
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FHR § 21   
Val av protokolljusterare 

 
Robert Yngve (KD) väljs till protokolljusterare. 
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FHR § 22  
Genomgång och godkännande av dagordningen 
 
Ordförande går igenom dagordningen för mötet och den godkänns. 
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FHR § 23  
Föregående protokoll 2022-01-12 
 
Ordförande ger möjlighet att kommentera/ställa frågor på protokollet från 
föregående möte. 
 
Folkhälsostrategen går igenom årshjulet för folkhälsorådet som beslutades 
under förra mötet, 2022-01-12 § 20. 
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FHR § 24   
Besök av Samordningsförbundet Väst 

 
Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare på Samordningsförbundet 
Väst och Sorin Deliiorga, rehabvägledare på Samordningsförbundet Väst 
besöker folkhälsorådet och presenterar Samordningsförbundets verksamhet. 
Bildspelet från presentationen skickas ut till deltagarna på mötet i efterhand. 
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FHR § 25   
Diskussion kring folkhälsoinsatser 2023 
 
Folkhälsorådet påbörjar diskussionen gällande insatser och fördelning av 
medel för 2023. Folkhälsorådets prioriterade insatsområden för 2023 är: Det 
tidiga livets villkor, Kunskaper, kompetenser och utbildning, Levnadsvanor 
samt Kontroll, inflytande och delaktighet. Folkhälsostrategen presenterar 
indikatorer kopplade till dessa insatsområden. 
 
Socialchefen lyfter att tidiga insatser och kompetensutveckling för personal 
inom olika metoder inom socialtjänst är en viktig del i utvecklingsarbetet. 
Efterfrågan av mötesplats och evenemang för äldre är också något 
socialchefen lyfter då det efter pandemin finns ett behov för målgruppen att 
mötas. En diskussion kring äldremässa förs. Socialchefen ber att få 
återkomma angående dessa punkter till folkhälsorådet i höst. 
 
Ordförande ställer frågan till kommunchefen om hur kommunen hanterar 
kriget i Ukraina och hur det kan komma påverka kommunen ur ett 
folkhälsoperspektiv. Kommunchefen redogör för hur kommunen hanterat 
frågan så här långt. 
 
Kommunchefen informerar om ”Det goda livet i Dalsland” och det arbete 
som görs där. Arbetet är i uppstartsfas men kommer förmodligen beröra 
folkhälsoarbetet på ett eller annat sätt. 
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FHR § 26   
Oreserverade medel på balanskontot 

 
Folkhälsorådet beslut 

 
Folkhälsorådet beslutar att dessa medel ska fördelas på folkhälsorådets möte 
i november. Detta för att undvika flera utlysningsperioder och skapa 
förvirring hos kommunens verksamheter och föreningar om vilka datum 
som gäller vid ansökan till folkhälsorådet. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Folkhälsorådet har 37 774 kronor som är oreserverade, detta är medel som 
tidigare år har blivit budgeterade för lön- och omkostnader men som ej 
använts då kostnaderna varit lägre än budgeterat. Dessa medel finns 
tillgängliga att omfördela till folkhälsoinsatser. 
 
Enligt avtalet om gemensamma folkhälsoinsatser och riktlinjerna för 
utvecklingsmedel till folkhälsoinsatser i Fyrbodal, dnr KS 2019/257 ska 
medel som finns vid avtalsperiodens slut återbetalas till respektive 
huvudman. 

 
Beslutsunderlag 
 
Folkhälsostrategen informerar 
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelning social hållbarhet – Västra Götalandsregionen 
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FHR § 27   
Information från kommunala verksamheter och Närhälsan 
 
Ärendet utgår då det inte finns några representanter från dessa verksamheter 
närvarande. 
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FHR § 28   
Information från Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
Mats Berglund (V) informerar om upphandlingen av vårdaktör på Dalslands 
sjukhus. Det har ej inkommit några anbud och en ny upphandlingsomgång 
är på gång. Det finns en politisk enighet i Norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden att verksamhet ska fortsätta att bedrivas på Dalslands 
sjukhus. 
 
Mats Berglund (V) sitter som ledamot i Digitaliseringsberedningen och 
informerar om arbetet med framtidens vårdmiljö. I framtidens vårdmiljö 
kommer region och kommun ha gemensamt journalsystem för att underlätta 
samverkan. 
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FHR § 29   
Information från folkhälsostrateg 
 
Folkhälsostrategen informerar om Årsrapporten 2021 från Färgelanda 
Ungdomsmottagning. Årsrapporten fokuserar på hur verksamheten har 
anpassats efter pandemins restriktioner. 
 
Vidare informerar folkhälsostrategen om Folkhälsoforum som äger rum den 
2 juni. Folkhälsorådet beslutar att förutom folkhälsostrateg och ordförande 
skicka två ledamöter från kommunen. Ledamöterna undersöker möjligheten 
att delta och återkopplar till folkhälsostrategen. 
 
Avslutningsvis informerar folkhälsostrategen om en inbjudan riktad till 
förtroendevalda till en föreläsning om våld i nära relationer den 10 maj i 
Trollhättan. 
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FHR § 30  Dnr 2021/210 
Folkhälsopris 

 
Folkhälsorådets beslut 

 
Folkhälsorådet beslutar att för år 2022 ge folkhälsorådets presidie mandat 
att utse mottagaren av årets folkhälsopris. Före delegationsbeslutet skall 
presidiet kontakta övriga ledamöter i rådet för rådplägning. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Färgelanda kommun delar årligen ut priser inom två kategorier, kultur och 
folkhälsa. En översyn och revidering av priserna har gjorts under 2021 och 
2022. Revideringen innebär bland annat ett namnbyte av priserna samt 
förändring i vem som utser mottagaren av priserna. Priserna hette tidigare 
kultur- och fritidspris samt miljö- och folkhälsopris och kommunstyrelsens 
arbetsutskott utsåg vinnaren utav båda priserna. I och med revideringen av 
priserna beslutades det att folkhälsorådet ska utse vinnaren av 
folkhälsopriset. 
 
Sista nomineringsdag till folkhälsopriset är den 30 april och priset delas 
sedan ut på kommunens nationaldagsfirande på Stigens herrgård den 6 juni. 
Folkhälsorådet har nästa möte den 8 juni vilket är efter att prisutdelningen 
skett. 
 
Beslutet skickas till 
 
Folkhälsostrateg 
 
 
 
 
  

12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-16 

  

 
 
 

Folkhälsorådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
FHR § 31   
Intervjustudie ofrivillig ensamhet 
 
Folkhälsostrategen gör en kort presentation av den kvalitativa intervjustudie 
om ensamhet som Västra Götalandsregionen publicerat, ”Ofrivillig 
ensamhet i Västra Götaland. Orsaker, upplevelser, hinder och möjligheter”. 
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FHR § 32   
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
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