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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-16

Folkhälsorådet

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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Folkhälsorådet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-16

Folkhälsorådet

FHR § 21
Val av protokolljusterare
Robert Yngve (KD) väljs till protokolljusterare.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-16

Folkhälsorådet

FHR § 22
Genomgång och godkännande av dagordningen
Ordförande går igenom dagordningen för mötet och den godkänns.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-16

Folkhälsorådet

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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-16

Folkhälsorådet

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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-16

Folkhälsorådet

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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-16

Folkhälsorådet

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

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-16

Folkhälsorådet

FHR § 27
Information från kommunala verksamheter och Närhälsan
Ärendet utgår då det inte finns några representanter från dessa verksamheter
närvarande.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-16

Folkhälsorådet

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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-16

Folkhälsorådet

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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-16

Folkhälsorådet

FHR § 30
Folkhälsopris

Dnr 2021/210

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

Justering

Utdragsbestyrkande

13
12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-16

Folkhälsorådet

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”.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-16

Folkhälsorådet

FHR § 32
Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-04

Folkhälsorådet presidium

Datum och tid: onsdag 4 maj 2022, kl. 09:00-09.20
Plats: Digitalt via Teams
Beslutande:
Kenneth Carlsson (L), Färgelanda kommun, ordförande
Robert Yngve (KD), Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, vice ordförande

Övriga närvarande:
Lillan Fahlstedt, folkhälsostrateg

Eventuella jäv anges i respektive paragraf
Utses att justera:

Robert Yngve (KD)
Paragrafer 33

Underskrifter
Ordförande:
Kenneth Carlsson (L)
Justerare:
Robert Yngve (KD)
Sekreterare:
Lillan Fahlstedt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-04

Folkhälsorådet presidium

Innehållsförteckning
Folkhälsopris 2022

2022/40

Justering

3-4

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-04

Folkhälsorådet

FHR § 33
Folkhälsopris 2022

Dnr 2022/40

Folkhälsorådet beslut
Folkhälsorådets presidium beslutar att tilldela föreningen Lelången cykeloch gångväg till folkhälsopriset år 2022.
Beslutet fattat med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning
beslut 2019-01-23 § 11 samt kommunstyrelsens beslut att folkhälsorådet
ska dela ut folkhälsopriset, 2021-11-24 § 220.
Motivering
I nomineringen som inkommit finns följande motivering med: ”Det enorma
ideella engagemang som har uppvisats och det resultat som har
åstadkommits är beundransvärt.”
Ärendebeskrivning
Folkhälsopriset utdelas till en person, en grupp av personer, organisation,
förening eller liknande som utmärkt sig på ett förtjänstfullt sätt ur
folkhälsosynpunkt. Detta kan innefatta en uppfinning, en rutinändring,
opinionsbildning, aktivitet eller annat, som på något sätt bidragit till att
förbättra folkhälsan i kommunen. Folkhälsan har flera påverkansfaktorer, så
som livsvillkor, levnadsvanor, fysisk och psykisk hälsa. Handlingar som skapar
god hälsa till en grupp med människor och/eller jämlika livsvillkor och
möjligheter för en jämlik hälsa till hela befolkningen hör till folkhälsan.
Varaktiga och långsiktiga förtjänster till folkhälsoarbetets väl ska särskilt
uppmärksammas. Priset är en uppmuntran för värdefulla insatser inom
folkhälsoområdet som genomförs i kommunen.

Allmänheten har via annons på kommunens hemsida samt Facebook samt
via annonsering runt Färgelanda tätorts centrum fått möjlighet att föreslå en
mottagare för priset.
En nominering har inkommit.
Inför beslutet av folkhälsorådets presidium ska övriga ledamöter i
folkhälsorådet kontaktats för rådplägning

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-04

Folkhälsorådet

Beslutet skickas till
Folkhälsostrateg

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-07

Folkhälsorådet

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-07

Folkhälsorådet

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-07

Folkhälsorådet

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
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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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Folkhälsorådet

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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Folkhälsorådet

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-12-07

Folkhälsorådet

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
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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
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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
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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
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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.
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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
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FHR § 15
Dnr 2021/248
Ansökan till Folkhälsorådet- Lelångebanan, Cykel och gångväg
mellan Högsäter och Färgelanda
Folkhälsorådet 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 § 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.
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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
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