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Folkhälsorådet 

 

 
 

 
 

Datum och tid: onsdag 7 september 2022, kl. 09:00-11:15 
Plats: Beredskap samt digitalt via Teams 
 
Beslutande: 
Kenneth Carlsson (L), Färgelanda kommun, ordförande 
Robert Yngve (KD), Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, vice ordförande 
Birgitta Mehamedi Örn (C), Färgelanda kommun 

 
 
 
 

 
Övriga närvarande: 
Lillan Fahlstedt, folkhälsostrateg 
Katrin Siverby, kommunchef, digitalt via Teams, till och med § 56 
Anna Gunnervik, barn- och utbildningschef, till och med § 53 
Edgardo Varas, chef Närhälsan Färgelanda, till och med § 56 
 
Eventuella jäv anges i respektive paragraf 
 
Utses att justera: 
 

Robert Yngve (KD)              

  Paragrafer 50-57  
Underskrifter 
 

 

Ordförande:  
 
 

Kenneth Carlsson (L) 

Justerare:  
 
 

Robert Yngve (KD)          

Sekreterare:  
 
 

Lillan Fahlstedt 
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FHR § 50   
Val av protokolljusterare 

 
Robert Yngve (KD) väljs till protokolljusterare. 
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FHR § 51    
Genomgång och godkännande av dagordningen 
 
Ordförande går igenom dagordningen för mötet och den godkänns. 
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FHR § 52  
Föregående protokoll 2022-06-08 
 
Ordförande ger möjlighet att kommentera/ställa frågor på protokollet från 
föregående möte. Inga kommentarer eller frågor ställs. 
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FHR § 53   
Diskussion folkhälsoinsatser 2023 
 
Folkhälsorådet för en diskussion kring möjliga folkhälsoinsatser 2023. 
 
Barn och utbildningschefen informerar om att utvecklingsarbetet inom 
sektorn främst fokuserar på höjd måluppfyllelse, trygghet och studiero samt 
föräldrasamverkan. Ett område som eventuellt kan vara aktuellt för sektor 
barn och utbildning att göra en ansökan till Folkhälsorådet är kurator i 
förskolan som ska arbeta med föräldrasamverkan, föräldrasamtal och 
föräldrautbildning. 
 
Ordförande ställer en fråga gällande arbetsmiljön i skolan och om det kan 
vara något som Folkhälsorådet kan vara med att stötta. Barn och 
utbildningschefen svarar att det just nu är en pågående dialog med 
Arbetsmiljöverket och eventuella åtgärder men ber att få återkomma i 
frågan. 
 
Socialchefen har ej möjlighet att närvara på dagens möte men har informerat 
folkhälsostrategen och vice ordförande gällande utvecklingsarbetet inom 
sektorn och möjliga folkhälsoinsatser 2023. Vice ordförande återberättar 
socialchefens information om att ensamhet bland äldre är ett 
utvecklingsområde som man inom sektorn vill titta närmare på och 
undersöka om det är möjligt att bedriva ett utvecklingsarbete tillsammans 
med Folkhälsorådet. 
 
Folkhälsorådet tackar för informationen gällande möjliga folkhälsoinsatser 
2023 och ser fram emot att ta del av ansökningarna under nästa möte. 
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FHR § 54  Dnr 2022/244 
Förfrågan angående samarbete med folkhälsorådet från Närhälsan 
Färgelanda Vårdcentral 

 
Folkhälsorådet beslut 

 
Folkhälsorådet beslutar att samarbeta med Närhälsan Färgelanda vårdcentral 
gällande tre föreläsningar under hösten 2022. Folkhälsorådet bistår med 
kostnaden för lokalhyra samt kostnader för fika, den sammanlagda 
kostnader för tre föreläsningar beräknas till 2 400 kronor. Folkhälsorådet 
kan även bistå med att sprida information via digitala kanaler samt internt 
till kommunens personal. 
 
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 

 
Närhälsan Färgelanda Vårdcentral har inkommit med en förfrågan till 
Folkhälsorådet gällande samarbete kring föreläsningar för invånarna i 
kommunen. Närhälsan planerar att under hösten 2022 genomföra tre 
föreläsningar på temana stress, diabetes och diabetes.  
 
Närhälsan önskar att Folkhälsorådet bistår med kostnader för lokalhyra samt 
kostnader för fika. Kostnaden för lokalen är 400 kronor per tillfälle. 
Kostnaden för fika (kaffe och smörgås) beräknas till 40 kronor per person. 
Räknar man att det kommer 30 personer per föreläsning blir den totala 
kostnaden inklusive lokalhyran för de tre föreläsningarna 4 800 kronor. 
Närhälsan räknar med att ta halva kostnaden för lokalhyra och fika samt 
bidra med personal som håller i föreläsningarna. 
 
Vidare önskar Närhälsan hjälp av folkhälsorådet att sprida information om 
föreläsningen via digitala kanaler och andra kommunikationsformer. 

 
Beslutsunderlag 
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Förfrågan från Närhälsan Färgelanda daterad 2022-08-31 
Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Närhälsan Färgelanda Vårdcentral 
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FHR § 55   
Information från Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
Ordförande informerar från senaste mötet med norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden. När det gäller närsjukhusen i Bäckefors, Lysekil och 
Strömstad pågår det ett arbete kring dem och dess framtid. I september 
kommer underlag läggas fram till politiken för att det sedan ska fattas ett 
beslut kring vilken omfattning vård ska bedrivas på närsjukhusen i 
nämndens område. 
 
Vidare informerar ordförande om den nya organisationen i regionen, från 
och med årsskiftet, då de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna kommer att 
slås samman till en. Det kommer finnas kvar delregionala grupper i 
regionen som bland annat ska ansvara för folkhälsan. 
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FHR § 56  
Övriga frågor 
 
Synskadades möjlighet till påverkan 
Folkhälsorådets beslut 
 
Folkhälsorådet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen och 
uppmanar dem att utreda möjlighet till delaktighet och påverkan i 
kommunen för intresseorganisationer. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande samt Birgitta Mehamedi Örn (C) informerar om en teater och 
dialog som genomfördes i Stigen med Synskadades Riksförbund. Efter 
teaterföreställningen genomfördes en dialog kring delaktighet och möjlighet 
för påverkan från målgruppen. 
 
Folkhälsorådet för en diskussion kring hur det skulle kunna utformas och 
diskuterar handikappråd, mänskliga rättigheters råd eller inbjudan till 
samverkansforum. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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FHR § 57  Dnr Dnr 
Besök till folkhälsoinsatsen "Service" 
 
Folkhälsorådet besöker folkhälsoinsatsen ”Service” på deras verksamhet 
Ekoreturen. Ansvariga för verksamheten berättar om arbetet som har 
bedrivits under den tid Folkhälsorådet varit med och delfinansierat 
verksamheten samt planerna för verksamheten framåt efter årsskiftet då 
medlen från Folkhälsorådet upphör. 
 
Ordförande tackar för att Folkhälsorådet fick komma på besök och ta del av 
verksamhetens arbete. 
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