
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-11-16 

  

 
 
 

Folkhälsorådet 

 

 
 

 
 

Datum och tid: onsdag 16 november 2022, kl. 09:00-12:00 
Plats: Furåsen samt digitalt via Teams 
 
Beslutande: 
Kenneth Carlsson (L), Färgelanda kommun, ordförande 
Robert Yngve (KD), Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, vice ordförande 
Urban Henriksson (S), Färgelanda kommun 
 

 
 
 
 

 
Övriga närvarande: 
Lillan Fahlstedt, folkhälsostrateg 
Katrin Siverby, kommunchef, digitalt via Teams till och med § 69 
Anna Gunnervik, barn- och utbildningschef, från och med § 70 
Johan Lundh, socialchef 
Iris Zell, avdelningschef Samhällsutveckling 
 
Eventuella jäv anges i respektive paragraf 
 
Utses att justera: 
 

Robert Yngve              

Protokollet direktjusterat 
 

 Paragrafer 
Paragrafnummer  

Underskrifter 
 

 

Ordförande:  
 
 

Kenneth Carlsson 

Justerare:  
 
 

Robert Yngve         

Sekreterare:  
 
 

Lillan Fahlstedt 

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-11-16 

  

 
 
 

Folkhälsorådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
 

 Val av protokolljusterare  4 
 Genomgång och godkännande av 

dagordningen 
 5 

 Föregående protokoll 2022-09-07  6 
 Uppföljning folkhälsoprojekt - 

Språkutveckling i förskolan 
2021/295 7 

 Uppföljning folkhälsoprojekt - 
Välkommen på middag 

2019/324 8 

 Uppföljning folkhälsoprojekt - En 
hälsofrämjande arena 

2020/137 9 

 Uppföljning folkhälsoprojekt - 
Miniton 

2020/241 10 

 Uppföljning folkhälsoprojekt - 
Service 

2020/253 11 

 Uppföljning folkhälsoprojekt - 
Nattvandring 

2020/242 12 

 Uppföljning folkhälsoprojekt - 
Klimatsmarta måltider 

2021/253 13 

 Uppföljning folkhälsoprojekt - 
Lelångebanan, Cykel och gångväg 
mellan Högsäter och Färgelanda 

2021/248 14 

 Uppföljning folkhälsoavtal 2022/41 15 
 Rutin prioritering av insatser  16 
 Tillgängliga medel för insatser 

2023 
 17 

 Ansökan om utvecklingsmedel 
från Folkhälsorådet 2023 Järbo 
Friskola- Utveckling av skolgård 

2022/394 18 - 19 

 Ansökan om utvecklingsmedel 
från folkhälsorådet Hjälpoteket 

2022/401 20 - 21 

 Ansökan om utvecklingsmedel 
från folkhälsorådet- Samverkande 
socialsekreterare 

2022/402 22 - 23 

 Ansökan om utvecklingsmedel 
från folkhälsorådet 2023-  Vårt 
Färgelanda slingor 

2022/396 24 - 25 

 Ansökan om utvecklingsmedel 
från folkhälsorådet 2023- Cykel 
och gångväg mellan Högsäter och 
Färgelanda 

2022/395 26 - 27 

 Budget folkhälsorådet 2023 2022/381 28 

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-11-16 

  

 
 
 

Folkhälsorådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 Mötestider 2023  29 
 CAN undersökning 2022  30 
 Preliminär uppföljning av budget 

2022 
2021/311 31 

 Information folkhälsostrateg  32 
 Information norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden 
 33 

 Övrga frågor  34 
 

 

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-11-16 

  

 
 
 

Folkhälsorådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
FHR § K   
Val av protokolljusterare 
 
Robert Yngve (KD) väljs till protokolljusterare. 
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FHR § 59   
Genomgång och godkännande av dagordningen 
 
Ordförande går igenom dagordningen för mötet och den godkänns. 
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FHR § 60  
Föregående protokoll 2022-09-07 
 
Ordförande ger möjlighet att kommentera/ställa frågor på protokollet från 
föregående möte. Inga kommentarer eller frågor ställs. 
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FHR § 61  Dnr 2021/295 
Uppföljning folkhälsoprojekt - Språkutveckling i förskolan 
 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inlämnad slutredovisning. 
 
Rektor för de kommunala förskolorna i Färgelanda kommun var 
projektansvarig. Utbildning för förskolepersonal i tecken som stöd har 
genomförts under året. Insatsen kommer fortsätta även efter projektmedlen 
från Folkhälsorådet tar slut utbildning och uppdatering kommer fortsatt ske 
inom verksamheterna på deras planeringstid. 
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FHR § 62  Dnr 2019/324 
Uppföljning folkhälsoprojekt - Välkommen på middag 
 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inlämnad slutrapport. 
 
Ansvarig för projektet har varit kommunens LSS-verksamhet. Under hösten 
planeras totalt 9 studiecirkelträffar genomföras med appen Matglad som 
utgångspunkt. Appen är utvecklad för personer med funktionsvariationer så 
att de ska kunna följa recept och laga mat på egen hand. 
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FHR § 63  Dnr 2020/137 
Uppföljning folkhälsoprojekt - En hälsofrämjande arena 
 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inlämnad slutrapport. 
 
Föreningen Södra Valbos hembygdsförening har varit ansvarig för projektet. 
Under året har man fortsatt byta ut frågor efter årstid i slingan som satts upp 
tidigare inom projektet vid hembygdsföreningen. Man har under vår och 
höst tagit emot skolklasser för sådd och skörd. Eleverna har fått laga till det 
de sått genom att baka bröd och steka potatis. Klasserna har på det viset 
kompletterat sin historiska undervisning. Föreningen avser att fortsatt ta 
emot skolklasser även när medlen från folkhälsorådet tar slut. 
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FHR § 64  Dnr 2020/241 
Uppföljning folkhälsoprojekt - Miniton 
 
Folkhälsorådet rapporterar utifrån inlämnad slutrapport. 
 
Valbodalens badminton förening har varit ansvarig för projektet. Föreningen 
har haft svårigheter att under året hålla i träningar för barn 4-7 år och deras 
föräldrar. De har haft svårigheter att hitta såväl tränare som 
styrelseledamöter. Arbetet med Miniton kommer inte att fortsätta. 
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FHR § 65  Dnr 2020/253 
Uppföljning folkhälsoprojekt - Service 
 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inlämnad slutrapport. 
 
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. 
 
AMI har för avsikt att fortsätta bedriva arbetet även efter medlen från 
folkhälsorådet tar slut. 
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FHR § 66  Dnr 2020/242 
Uppföljning folkhälsoprojekt - Nattvandring 
 
Folkhälsostrategen rapporterar utifrån inlämnad slutrapport. 
 
Nattvandring har skett löpande under året på kvällar och helger. 
Lovaktiviteter som exempelvis EPA-utställning och korvgrillning har 
genomförts. 
 
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. 
 
Nattvandrargruppen avser att fortsätta arbetet även när medlen från 
folkhälsorådet tar slut. 
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FHR § 67  Dnr 2021/253 
Uppföljning folkhälsoprojekt - Klimatsmarta måltider 
 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inlämnad slutrapport. 
 
Ansvarig för insatsen har varit kostenheten i Färgelanda kommun. Under 
året har ett samarbete med hemkunskapsläraren etablerats, elever i åk 6 har 
fått lära sig om klimatsmarta måltider inom ramen för undervisningen. 
Utbildning för personal inom måltid och skola har genomförts och kommer 
att genomföras i början av nästa år. 
 
Arbetet kommer fortsätta efter medlen från folkhälsorådet tar slut genom 
fortsatt utveckling av måltider och matsedlar. 

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-11-16 

  

 
 
 

Folkhälsorådet 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
FHR § 68  Dnr 2021/248 
Uppföljning folkhälsoprojekt - Lelångebanan, Cykel och gångväg 
mellan Högsäter och Färgelanda 
 
Folkhälsostrategen informerar utifrån inlämnad slutrapport. 
 
Ansvarig för insatsen har varit föreningen Lelången cykel- och gångväg. De 
har under året röjt sly, dränerat, lagt ner vägtrummor samt lagt på topplager 
på en sträcka om 1,3 kilometer, från Högsäter Brandstation till ridskolans 
hage. 
 
Arbetet kommer fortsätta med målet är att få en cykel- och gångväg mellan 
Högsäter och Färgelanda klar till slutet av 2024. 
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FHR § 69  Dnr 2022/41 
Uppföljning folkhälsoavtal 

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

 
Beslutsunderlag 
 
Uppföljning insatser 2022 samverkansavtal folkhälsa, 2022-10-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
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FHR § 70   
Rutin prioritering av insatser 
 
Folkhälsostrategen 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. 
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FHR § 71  Dnr Dnr 
Tillgängliga medel för insatser 2023 

 
Folkhälsostrategen går igenom tillgängliga medel att fördela på insatser 
under 2023. Kostnader som fördelats som inte är tillgängliga för insatser är 
fördelat på lön, omkostnader samt strategiskt folkhälsoarbete.  
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FHR § 72  Dnr 2022/394 
Ansökan om utvecklingsmedel från Folkhälsorådet 2023 Järbo 
Friskola- Utveckling av skolgård 

 
Folkhälsorådet beslut 

 
Folkhälsorådet beslutar att avslå ansökan från Järbo friskola om 39 390 
kronor för att genomföra insatsen ”Aktiv fritid”. 
 
Motivering 
Avslaget bygger på Folkhälsorådets tidigare beslut om att inte bidra med 
upprustning av skolgårdar, 2013-11-20, Fr § 42. Vidare har Folkhälsorådet 
beslutat att inte bevilja insatser som ingår i verksamheters ordinarie arbete 
och uppdrag, se ” Riktlinjer för Folkhälsorådet och folkhälsoarbetet i 
Färgelanda kommun”, dnr 2020/48, något som upprustning av skolgård kan 
anses vara. 
 
Finansiering 
Järbo friskola ansöker om medel på 39 390 kronor för att genomföra 
insatsen ”Aktiv fritid”. Medlen avser täcka halva kostnaden för en 
gungställning inklusive markarbete. Friskolan avser att täcka halva 
kostnaden för gungställning inklusive markarbete själva. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ansökan beskriver en önskan av en gungställning på Järbo friskolas 
skolgård som ett led i arbetet att utveckla skolgården. Eleverna på skolan 
har gjorts delaktiga genom skolval som åk 5-6 anordnade i anslutning till 
valet där eleverna bland annat röstade fram vilket gunga man önskade köpa. 
 
I ansökan beskrivs det att skolgården används som lekplats för allmänheten 
efter skoltid då det inte finns någon kommunal lekplats i Järbo. 
Gungställningen skulle således inte bara nyttjas av eleverna som går på 
skolan utan av alla barn som vistas och leker i Järbo. 

 
Beslutsunderlag 
 
Folkhälsostrategen informerar 
Järbo friskolas ansökan daterad 2022-10-19 
Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-21 
 
Beslutet skickas till 
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Frida Sjöberg, Järbo friskola - projektansvarig 
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FHR § 73  Dnr 2022/401 
Ansökan om utvecklingsmedel från folkhälsorådet Hjälpoteket 

 
Folkhälsorådet beslut 

 
Folkhälsorådet beslutar att godkänna sektor barn och utbildnings ansökan 
om 100 000 kronor för insatsen ”Hjälpoteket”. 
 
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet följande krav; medlen ska användas 
innan sista december 2023, 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 2023. 
 
Folkhälsorådet önskar att delfinansieringen från rådet nämns i all 
kommunikation och information angående insatsen. 
 
Motivering 
Ansökan ligger i linje med folkhälsorådets prioriterade område ”kunskaper, 
kompetenser och utbildning” då den syftar till att öka ökad studiero och 
möjlig kunskapsinhämtning hos elever. Att fånga upp de elever som är i 
behov av stöd i ett tidigt skede för att öka deras möjlighet till att klara av 
grundskolan är en viktig del i det förebyggande arbetet. Vårterminen 2022 
var 81,5 % av eleverna i Färgelanda åk 9 behöriga till yrkesprogram på 
gymnasiet vilket är något lägre än snittet i riket. 
 
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”, utbildning av 
personal, 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 köpa in material och 
skapa ett ”Hjälpotek” med olika kompensatoriska hjälpmedel som elever får 
låna. Inom ramen för insatsen avser de att göra en utbildningsinsats för 
lärare och övrig skolpersonal som arbetar nära elever. Ansvarig för 
utbildningen är specialpedagog. 
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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. Specialpedagog ansvarar för utlåning av material.  
 
Skolan och elevhälsan ser en betydelse av att öka kunskap och kompetensen 
bland personal kring hur man kan möjliggöra ett förebyggande arbete med 
insatser kring elevers fokus och koncentration. I skolan finns det idag 
många elever som är i behov av olika slags kompensatoriska hjälpmedel för 
att kunna tillgodogöra sig nya kunskaper. Exempel på kompensatoriska 
hjälpmedel är läslinjal, timer och stressbollar. 

 
Beslutsunderlag 
 
Folkhälsostrategen informerar 
Sektor barn och utbildnings ansökan daterad 2022-10-21 
Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Sektorchef barn och utbildning 
Anna Nordblom, specialpedagog - projektansvarig 
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FHR § 74  Dnr 2022/402 
Ansökan om utvecklingsmedel från folkhälsorådet- Samverkande 
socialsekreterare 

 
Folkhälsorådet beslut 

 
Folkhälsorådet beslutar att godkänna ansökan från sektor omsorg avseende 
300 000 kronor för insatsen ”Samverkande socialsekreterare”, fortsatt 
benämnt samverkande koordinator. 
 
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet följande krav; medlen ska användas 
innan sista december 2023, 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 2023. 
 
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” och ”kontroll inflytande och delaktighet”. Syftet 
med insatsen är att vidareutveckla samverkan mellan skolan och 
socialtjänsten för att uppmärksamma barn och familjer med behov av stöd 
från socialtjänsten tidigt, vilket är en viktig del i det förebyggande arbetet. 
 
Finansiering 
 
Sektor omsorg ansöker om 300 000 kronor för att täcka för halva 
personalkostnaden för en samverkande socialsekreterare. Enligt ansökan 
avser sektorn att finansiera 300 000 kronor själva för att finansiera tjänsten. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Sektor omsorg ansöker om medel till personalkostnader för en samverkande 
koordinator med syfte att uppmärksamma barn och familjer med behov av 
stöd från socialtjänsten tidigt, antingen frivilliga insatser eller 
biståndsbedömda. 
Arbetsuppgifterna kommer bestå i sådant som behöver utvecklas och 
förstärkas i det arbete som bedrivs idag, vilket innebär ge råd och stöd till 
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skolan om en anmälan till socialtjänst bör göras eller inte. Vid behov ska 
den samverkande koordinatorn delta på möten med elev och föräldrar 
tillsammans med personal från skolan. Personen ska samordna träffar 
mellan elevhälsans personal och individ- och familjeomsorgens personal för 
att stärka samverkan och informationsutbyte. 

 
Beslutsunderlag 
 
Folkhälsostrategen informerar 
Sektor omsorgs ansökan daterad 2022-10-21 
Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Sektorchef omsorg - projektansvarig 
Sektorchef barn och utbildning - projektansvarig 
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FHR § 75  Dnr 2022/396 
Ansökan om utvecklingsmedel från folkhälsorådet 2023-  Vårt 
Färgelanda slingor 

 
Folkhälsorådet beslut 

 
Folkhälsorådet beslutar att bevilja ansökan från Södra Valbos 
hembygdsförening om 155 000 kronor för insatsen ”Vårt Färgelanda – 
slingor”. Beviljandet av medel sker under förutsättning att kontakt med 
markägare tas så snart som möjligt och att markägarna inte motsätter sig 
slingan. Skulle någon markägare motsätta sig slingan och föreningen ej kan 
dra om slingan en annan väg ska föreningen kontakta folkhälsorådet så snart 
som möjligt för vidare diskussion kring det fortsatta arbetet. 
 
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet följande krav; medlen ska användas 
innan sista december 2023, 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 2023. 
 
Folkhälsorådet önskar att delfinansieringen från rådet nämns i all 
kommunikation och information angående insatsen. 

 
Jäv 
 
Yrkande 

 
Text 

 
Propositionsordning 

 
Text 
 
Motivering 
Insatsen har koppling till Folkhälsorådets prioriterade insatsområde 
”levnadsvanor” då den handlar om att möjliggöra för fysisk aktivitet för fler 
personer. Insatsen kostar inget att använda för utövaren vilket möjliggör 
användande för fler. 
 
Enligt enkäten ”Hälsa på lika villkor” uppnår 48 % av befolkningen i 
Färgelanda kommun inte rekommendationerna för fysisk aktivitet, vilket är 
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lägre än riket. Rekommendationen är pulshöjande fysisk aktivitet i minst 
150 minuter per vecka. Fysisk aktivitet minskar risken för förtida död. 
 
Finansiering 
Södra Valbo hembygdsförening ansöker om 155 000 kronor från 
Folkhälsorådet för att täcka kostnaden för material till skyltar och 
sammanställning av information på dessa skyltar. Enligt ansökan avser 
föreningen att själva lägga ner 45 500 kronor i form av ideell arbetstid, 350 
timmar á 130 kronor i timmen. De kommer arbeta för att få in sponsormedel 
på 109 500 kronor för att täcka resterande kostnad för material till skyltar 
och sammanställning av information på dessa skyltar. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Södra Valbos hembygdsförening ansöker om medel för att anlägga 3 slingor 
i varierande längd i Färgelanda tätort, en av slingorna är 
tillgänglighetsanpassad. Slingorna sträcker sig mellan 4–11 kilometer men 
kan kombineras på olika sätt. 
 
Ansökan sker i samarbete med samhällsföreningen Vårt Färgelanda vilket är 
en fortsättning på ett projekt finansierat av Västra Götalandsregionen. Inom 
ramen för projektet samlades önskemål och idéer in från medborgarna i 
Färgelanda kommun. Det utmynnade bland annat i önskemål om en kultur- 
och aktivitetsslinga i Färgelanda tätort. Ett förslag till tre olika slingor har 
tagits fram med platser längs dessa som är intressanta ur ett kultur- och/eller 
historiskt perspektiv. Vid dessa platser är tanken att informationsskyltar ska 
placeras. 
 
I ansökan framkommer det att kontakt med alla markägarare har ännu inte 
tagits utan planeras som nästa steg i projektplaneringen om ansökan 
beviljas. 

 
Beslutsunderlag 
 
Folkhälsostrategen informerar 
Södra Valboshembygdsförenings ansökan daterad 2022-10-20 
Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse 2022-10-21 
 
Beslutet skickas till 
Södra Valbos hembygdsförening 
Kerstin Sandell – projektansvarig 
Eva Jantzen - projektansvarig 
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FHR § 76  Dnr 2022/395 
Ansökan om utvecklingsmedel från folkhälsorådet 2023- Cykel och 
gångväg mellan Högsäter och Färgelanda 

 
Folkhälsorådet beslut 

 
Folkhälsorådet beslutar att godkänna 22 995 kronor till föreningen Lelången 
cykel- och gångväg avseende ansökan att bygga parksoffor. 
 
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet följande krav; medlen ska användas 
innan sista december 2023, 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 2023. 
 
Folkhälsorådet önskar att delfinansieringen från rådet nämns i all 
kommunikation och information angående insatsen. 

 
Motivering 
Ansökan ligger i linje med folkhälsorådets prioriterade insatsområde 
”Levnadsvanor” då det syftar till att öka möjligheten för fysisk aktivitet. 
Insatsen kostar inget att använda för utövaren vilket möjliggör användande 
för fler. 
 
Enligt enkäten ”Hälsa på lika villkor” uppnår 48 % av befolkningen i 
Färgelanda kommun inte rekommendationerna för fysisk aktivitet, vilket är 
lägre än riket. Rekommendationen är pulshöjande fysisk aktivitet i minst 
150 minuter per vecka. Fysisk aktivitet minskar risken för förtida död. 
 
Finansiering 
Föreningen Lelången cykel- och gånväg ansöker om 25 000 kronor för att 
köpa in material till att bygga parksoffor längs den gång- och cykelväg som 
har byggts och planeras att byggas mellan Färgelanda och Högsäter. 
 
Enligt ansökan avser föreningen att bidra med 26 400 kronor i egen 
finansiering i form av eget arbete, 120 timmar á 220 kronor. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Föreningen Lelången cykel- och gångväg har anlagt 4 km cykel- och 
gångväg mellan Högsäter och Färgelanda. Föreningen arbetar för att det ska 
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bli cykel- och gångväg hela sträckan mellan de två orterna. Föreningen 
önskar att bygga bänkar som kan utplaceras på ett antal platser längs 
sträckan. 

 
Beslutsunderlag 
 
Folkhälsostrategen informerar 
Föreningen Lelången cykel- och gångvägs ansökan daterad 2022-10-19 
Folkhälsostategens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Kent Jansson - projektansvarig 
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FHR § 77  Dnr 2022/381 
Budget folkhälsorådet 2023 

 
Folkhälsorådets beslut 

 
Folkhälsorådet godkänner budgeten för folkhälsorådet 2023 och skickar in 
den till norra hälso- och sjukvårdsnämnden. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Folkhälsostrategen går igenom budgeten för 2023 efter de beslut om insatser 
som folkhälsorådet beslutade under §§ 72-76. 
 
Enligt det avtal Färgelanda kommun har med norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden gällande gemensamma folkhälsoinsatser ska budgeten 
för kommande år lämnas in senast 1 december till Norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Agneta Eriksson – avdelning för social hållbarhet Västra 
Götalandsregionen, kontaktperson för folkhälsostrateger i Fyrbodal 
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FHR § 78   
Mötestider 2023 

 
Folkhälsorådets beslut 

 
Folkhälsorådet beslutar att ha möten under följande dagar under 2023. 
 
15 februari 
22 mars 
22 maj 
6 september 
22 november 
 
Samtliga möten startar klockan 9.00. 
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FHR § 79   
CAN undersökning 2022 

 
Folkhälsorådet beslut 

 
Folkhälsorådet lägger informationen från folkhälsostrategen om resultatet av 
undersökningen av Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning 
(CAN) till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN), är ett  
nationellt kompetenscentrum inom ANDTS-området. CAN:s uppdrag är att  
sprida kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och  
andra droger i samhället. Detta görs genom undersökningar,  
sammanställningar och forskning, men även via kunskapshöjande insatser. 
 
Varje tredje år genomför kommunen i samarbete med regionen och CAN en 
skolundersökning i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Resultatet av 
undersökningen samlas i en rapport vars syftet är att redovisa ungas 
erfarenheter av bland annat alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om 
pengar. 
 
Folkhälsostrategen presenterar resultatet av undersökningen från CAN med  
fokus på svaren från Färgelandas kommun. 

 
Beslutsunderlag 
 
Folkhälsostrategens presentation 2022-11-16 
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FHR § 80  Dnr 2021/311 
Preliminär uppföljning av budget 2022 

 
Folkhälsorådets beslut 

 
Folkhälsorådet lägger information från folkhälsostrategen om den 
preliminära uppföljningen av budgeten 2022 till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden ska förutom en skriftlig uppföljning av 
samverkansavtalet ha en ekonomisk uppföljning av det gångna året.  
 
Då folkhälsostrateg kommer avsluta sin tjänst och ej vara kvar efter 
årsskiftet och förtroendevalda i folkhälsorådet förmodligen kommer bytas ut 
efter årsskiftet har en preliminär uppföljning av budgeten 2022, till och med 
oktober genomförts. Detta för att folkhälsorådet ska kunna följa hur arbetet 
och ekonomin fortlöpt under året. 
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FHR § 81  Dnr Dnr 
Information folkhälsostrateg 

 
Folkhälsostrategen informerar att Närhälsan Färgelanda vårdcentral har 
meddelat att de ej har möjlighet att genomföra de föreläsningar som 
folkhälsorådet beslutade att godkänna medel till på föregående möte. 
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FHR § 82   
Information norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
Ordförande och vice ordförande informerar om dialogdagen norra hälso- 
och sjukvårdsnämnden och Dalslandskommunerna som var måndagen den 
16 november. 
 
Ordförande informerar kort om den politiska omorganisering som sker i 
regionen från och med årsskiftet. 
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FHR § 83   
Övrga frågor 
 
Socialchefen ställer frågan vilket ansvar norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
har att följa upp de avtal de har med sina utförare, exempelvis Närhälsan 
och NU-sjukvården. I dagsläget gör man en avvikelse när man upplever att 
avtalet inte fungerar, socialchefen undrar hur norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden följer upp dessa avvikelser. Socialchefen skickar frågan 
vidare till ordförande i norra hälso- och sjukvårdsnämnden. 
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