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 Sammanträdesdatum Ärende 
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Justeringens tid och plats  
  
Sekreterare   Paragrafer 13–21 
 Terése Lomgård 
  
Ordförande  
 Leif Andersson 
  
Justerare  
 Jörgen Molin 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Folkhälsorådet  
  
Sammanträdesdatum 2020-04-20 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift   
  
  

 

Tid och plats 2020-04-20 kl. 09.30–13.00 
 Kommunfullmäktigesalen 
Beslutande  
Ledamöter Mattias Gustafsson (SD) 

Besnik Obertinca (S) 
Leif Andersson (S), ordförande 
Emmelie Stackegård Hansen (M) 
Jörgen Molin (M), HSN vice ordförande 
Eva Espling (V), HSN 

  
Tjänstgörande ersättare Muhyettin Aslan (KD) 
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Övriga närvarande  
Ersättare Sanja Lilli Gohlke (SD) 
  
Övriga deltagare Terése Lomgård, folkhälsostrateg 
 Kurt Dahlberg, fritidschef § 21 

Andrew Mattews, Skateboardklubben § 21 
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 13 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
HSN: 
Många ledamöter deltog digitalt. Redovisning av ekonomi samt 
informationsärenden. 
Information om sociala investeringsmedel. Det finns 30 miljoner avsatta för 2020. 
Sista ansökan för 2021 är 31/8 2020. Förslag från Jörgen Molin att ansvarig 
tjänsteperson på regionen bjuds in till nästa möte med folkhälsorådet, då bjuder 
vi även in förvaltningschefer för BUF och socialförvaltning samt fritidschef och 
vårdcentraler att närvara. 

Socialnämnden: 
Har nästa möte på torsdag. Punkter från förra mötet: Avtalet för Crusellska sägs 
upp från årsskiftet. Rekrytering av förvaltningschef är klar, Helena Liljebjelke 
kommer att ersätta Monica Birgersson som går i pension. 

Miljö- och byggnämnden: 
Inget att rapportera 

KS: 
Policy för dagvatten 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 
Förslag till Trygghetssamverkan. 

BUN: 
Distansundervisningen fungerar bra på gymnasiet. Elever som haft stor frånvaro 
tidigare närvarar bättre i undervisningen när den hålls via länk. 
Frånvaro på ca. 20% hos elever och personal inom skolan. Större frånvaro bland 
barnen på förskolan. 
Ny t.f. förvaltningschef från och med 1/4 - Helene Evensen 
32 elever anmälda till lovskola i sommar 

  

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 14 Redovisning av delegationsbeslut 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar delegationsbeslut för januari-mars 
2020 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 15 Ekonomisk redovisning 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådets insatser delfinansieras av norra hälso-och sjukvårdsnämnden och 
Strömstads kommun och styrs av ett avtal mellan parterna. Folkhälsorådets medel 
fördelas på tjänsten för folkhälsostrateg, folkhälsoråd samt insatser inom de 
prioriterade områdena; Psykisk hälsa, fullgoda studier, goda levnadsvanor, trygga 
och goda uppväxtvillkor samt delaktighet och inflytande.  Folkhälsostrateg, Terése 
Lomgård, presenterar utfall för perioden januari-mars 2020 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0242 

KSfhr § 16 Ansökan Rossö Samhällsförening och 
fritidsförening 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja 50 000:- till utomhusgym på Rossö. 

Beslutsmotivering 
Folkhälsorådet stödjer insatsen, men önskar en tydligare ekonomisk kalkyl. 
Föreningen kan återkomma med en ny ansökan då arbetet är igång och då även 
bifoga en mer detaljerad redovisning av kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Rossö Samhälls- och fritidsförening planerar att uppföra ett utomhusgym och 
plats för lek centralt placerat på Rossö. Utomhusgym och plats för lek skall vara 
tillgängligt för barn såväl som vuxna, samt för boende och besökande. 
Ett uppförande av utomhusgym och plats för lek bidrar till ökad psykisk och fysiskt 
hälsa. Här kommer det finnas möjlighet till aktivitet och socialt umgänge – 
möjlighet att träna styrka, balans och koordination ute i friska luften samt 
möjlighet att leka och umgås. Utomhusgym och plats för lek ska vara gratis att 
nyttja och innehålla olika typer av redskap, vilket gör det möjligt för så många som 
möjligt inom målgruppen att delta i aktivitet och känna träningsglädje och leklust. 

Insatsen förväntas leda till återkommande aktivitet och träning som bidrar till en 
ökad psykisk- och fysisk hälsa genom träning och social samvaro. Den kommer 
även bidra till ökad inkludering och samhörighet genom att skapa en central plats 
för aktivitet. Studier har dessutom visat att folk i allmänhet mår bättre av att träna 
utomhus, jämfört med att träna inomhus. 

Målet med insatsen är att få fler ut i aktivitet där i stort sett alla kan delta efter 
egen förmåga. Målgruppen är barn, vuxna, familjer och seniorer – boende på ön, i 
närområdet samt de vi når genom att kommunicera via sociala medier. 

Syftet är ökad psykiskt och fysiskt hälsa hos målgruppen genom aktivitet och 
social samvaro. Ett utomhusgym och plats för lek på Rossö bidrar även till 
föreningens övergripande syfte, vilket är att arbeta för ett levande Rossö. I dag 
saknas en bra samlingsplats för barn att träffas och leka på Rossö, vilket denna 
åtgärd bidrar till att skapa. 

Följande åtgärder planeras för att uppnå syftet: 

• Markberedning och anläggningsarbete vid plats för utomhusgym och plats 
för lek. 

• Inköp av redskap/ material för att tillverka träningsredskap för 
utomhusgym samt material till platsen som stimulerar lek och samvaro. 

• För att färdigställa utomhusgym och plats för lek kommer föreningen att 
engagera och ta hjälp av medlemmar och eldsjälar i lokalsamhället 
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• Efter färdigställande, annonsering via föreningens kanaler i sociala medier 

Medel från folkhälsorådet ämnas använda till att bekosta markberedning, 
anläggningsarbeten samt inköp av redskap/ material för att tillverka 
träningsredskap och utrustning för plats för lek. 

Drift och underhåll av utomhusgym och plats för lek, när Folkhälsorådet inte 
längre går in med medel, kommer skötas av ideella krafter genom föreningen. 

Uppskattad kostnad för utomhusgym inklusive kostnad för redskap: 
75 000 – 100 000 kronor. 

Rossö samhälls- och fritidsförening ansöker om 100 000:- 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Rossö samhällsförening och fritidsförening  
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 KS/2020-0267 

KSfhr § 17 Ansökan BRIS 

Folkhälsorådets beslut 
att avslå ansökan 

Beslutsmotivering 
ansökan avslås p.g.a. undermålig information. 

Sammanfattning av ärendet 
BRIS region Väst ansöker om 30 000:- i bidrag för ökat behov av stöd till barn och 
unga under Corona krisen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
BRIS region väst  
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 KS/2020-0107 

KSfhr § 18 Folkhälsopris 2020 

Folkhälsorådets beslut 
att Folkhälsopris 2020 går till Nordkosters ryttarförening. De nominerades till 
förra årets pris.  

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådet beslutade (2001-02-13) att inrätta ett årligt folkhälsopris. Priset 
skall stimulera fortsatt folkhälsoarbete och vara en uppmuntran till en förtjänt 
person eller organisation. Strömstads folkhälsopris skall utdelas till en person, en 
grupp av personer, en förening eller liknande som arbetar på ett aktivt sätt att 
förbättra folkhälsan i Strömstads kommun.      
 
Riktlinjer för folkhälsopriset:  
Förslag till folkhälsopristagare kan ges av såväl enskilda personer som av ideella 
organisationer.  
Förslag skall inlämnas till folkhälsorådet senast den 1/5.  
Folkhälsorådet utser pristagare. 
Folkhälsorådet kan utse pristagare utan att förslag föreligger från enskilda eller 
organisationer.  
Folkhälsopriset kan endast delas ut en gång till samma mottagare.  
Folkhälsopriset finansieras av folkhälsorådet.  
Folkhälsopriset delas ut under 6 juni firandet i Stadsparken av ordförande i 
folkhälsorådet.  
Folkhälsopriset innehåller två delar: ett diplom och en ekonomisk del. 
Beloppets storlek bestäms årligen av folkhälsorådet. 2020-02-10 tog 
folkhälsorådet i beslut att prissumman för 2020 är 10 000.- 

Folkhälsorådet har fått in två nomineringar till folkhälsopris 2020. 
 

• Christine Bergelin har nominerat Jonas Andersson, 
tillgänglighetsamordnare i Strömstad kommun. För hans kamp om 
människors rätt till ett jämställt liv, hans eviga kamp mot väderkvarnarna, 
för att han alltid är lika positiv och uppmuntrande och för att han alltid 
har en glad pushande attityd mot precis alla 
 

• Lars Skoglund har nominerat Laila Berntsson. Laila har varit anställd på 
Korpen Strömstad-Tanums Motionsidrottsförening sedan 1981 och har 
efter sin pensionering för tolv år sedan fortsatt att arbeta heltid. 
2003 påbörjades projektet ”Motion för alla” i samarbete med Strömstads 
Folkhälsoråd. Lailas arbete har varit omfattande då hon varje månad haft 
skriftlig kontakt med sponsorer, deltagare och utskick av vinster på 
inlämnade startkort och gruppmotionsblanketter. Motionsaktiviteterna 
har mest varit promenader, cykelturer och dans. Antalet deltagare, mest 
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pensionärer, som lämnat in startkort och blanketter varierar från 33 000 
till 41 000 aktivitetsstarter per år. 

  

Förslag till beslut 
att Folkhälsopris 2020 går till Nordkosters ryttarförening.  

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 19 Kurser och konferenser 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Återkoppling från Folkhälsoforum 6/4 
Deltagarna var nöjda med dagen och hoppas att det blir en återkommande 
aktivitet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 20 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Tf. utv. chef t.o.m. 31/12 2020 
Folkhälsostrateg Terése Lomgård har tillträtt som t.f. utvecklingschef 1/4-2020. 
Uppdraget är tidsbegränsat t.o.m. 31/12 2020. Det innebär att Terése har 
arbetsledaransvaret för utvecklingsavdelningen, hon tar inte över några andra 
uppdrag och arbetsuppgifter som låg i utvecklingschefens tjänst. 

Agenda 2030 
Folkhälsostrategen är satt att samordna arbetet med agenda 2030. Det är ovisst 
om planerad utbildning för chefer och politiker 11/6 kommer att genomföras. 

Lupp  
LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomförs i höst på alla elever i 
högstadiet och gymnasiet. 2017 års resultat finns tillgängligt på kommunens 
webbsida. 

Kampanj #bortförd 
Brottsofferjouren och kvinnojouren Emilie genomför under veckorna 16-23 en 
busskampanj med budskapet #bortförd för att uppmärksamma hedersrelaterat 
våld och förtryck. Strömstads och Tanums kommuner delar i samband med detta 
ut material till alla verksamheter internt och externt som arbetar med och möter 
barn och unga. 

Stöttning i Corona arbete 
Folkhälsostrategen ingår i grön stab och stöttar i arbetet med Corona. Har främst 
stöttat upp på kommunikationsavdelningen bland annat för att nå ut till 
målgruppen 70+ samt grupper med annat språk än svenska. 

Beslutet skickas till 
Diariet   
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KSfhr § 21 Övrigt 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Besök från Kurt Dahlberg, fritidschef samt Andrew Mattews styrelseledamot i 
Skateboardklubben. 
Kurt och Andrew föredrar processen för arbetet med skateparken. 
Klubben har funnits sedan 2010 men blev en officiell förening 2018, har idag 100 
medlemmar. Skate intresset ökar konstant. 
BMX, skateboard och kickbike samsas i den befintliga parken, såväl tjejer som 
killar i olika åldrar är aktiva. 

Anledningen till att man vill bygga en större park är underhåll, säkerhet, ökat 
intresse, placering, kvalitet samt möjligheten för åkarna att kunna utvecklas. 

Budget 5 miljoner (exkl. moms) 
Idag finns 1,6 miljoner 
Ansökan hos allmänna arvsfonden på 5 miljoner samt har ansökt om 400 000:- 
från Riksidrottsförbundet 

Marknyttjandeavtal för platsen vid Cirkle K är klart. Flera aktörer så som Daftö, 
Lagunen och Cirkle K är positiva till bygget av skatepark. 

Om allt går enligt plan kan bygget påbörjas 2021 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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