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Justeringens tid och plats  
  
Sekreterare   Paragrafer 1–9 
 Terése Lomgård 
  
Ordförande  
 Leif Andersson 
  
Justerare  
 Eva Espling 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Folkhälsorådet - kommunala representanter 
  
Sammanträdesdatum 2022-01-31 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift   
  
  

 

Tid och plats 2022-01-31 kl. 13.00–17.00 
 Ordförande, vice ordförandande samt Folkhälsostrateg deltog i Miljö- och 

byggs mötesrum 
Övriga deltog digitalt via Teams 
 

Beslutande  
Ledamöter Kerstin Karlsson (L) 

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

  
Tjänstgörande ersättare Andreas Nikkinen (MP) 

Sanja Lilli Gohlke (-) §1 
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Övriga närvarande  
Ersättare Rose-Marie Fagerberg (KD) 
  
Övriga deltagare Terése Lomgård, Folkhälsostrateg, Kommunledningsförvaltningen 
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 KS/2022-0046 

KSfhr § 1 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen: 
Antagande av kulturstrategi 
Motion förmånscykel - återremitterad 
Svar på motion gällande jämställdhetsstrateg och jämställdhetsintegrering  
Information gällande ny fritidschef fr.o.m. 1/8 2022 - Marcus Palm 

Hälso- och sjukvårdsnämnden: 
Nämnden går med stort plus resultat, det beror på planerad vård som inte 
genomförts p.g.a. pandemin 
Föredragning av enkäten Hälsa på lika villkor - rökningen minskar, snusandet ökar, 
den fysiska aktiviteten ökar, dock ökar fortsatt andel med övervikt. De som mår 
sämst är äldre kvinnor 
Avtal gällande samverkande sjukvård 
Nämnden har beställt genomgång av samtliga vårdcentraler, hur de arbetar med 
psykisk ohälsa. Endast en vårdcentral fick lindrig kritik utifrån sin journalhantering. 
Information om budgeterade insatser samtliga folkhälsoråd i nämndens område - 
språkutveckling, fullföljda studier, kost- och fysisk aktivitet, prioriterade mål hos 
HSN. Dock är det väldigt få insatser i samverkan med tandhälsan 
Tilldelningsbeslut gällande upphandling vård kommer i april. Röntgen utförs av 
Aleris diagnostik i Strömstad, Lysekil och Bäckefors 

Tekniska nämnden: 
Avslag av medborgarförslag gällande gång- och cykelväg mellan Ånneröd och 
Hällestrand. Det finns behov av fördjupad dialog med Vägverket 
Invigning av ny lekplats på Röd 
Utökning av badplats på Skurveskär kan inte genomföras, kostnaden blir för stor 
 

Miljö- och byggnämnden: 
Beslut om strandskyddsdispens för bygge av bastu Rossö samhälls- och 
fritidsförening 

Barn- och utbildningsnämnden: 
Hög frånvaro bland elever och personal 

Socialnämnden: 
Stor påverkan inom verksamheterna p.g.a. hög sjukfrånvaro, kommer att få stora 
ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningschefen har gått in och arbetat som sjuksköterska 
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Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0047 

KSfhr § 2 Uppföljning folkhälsoavtal 2021 

Folkhälsorådets beslut 
att godkänna uppföljning av folkhälsoavtal 2021 
att godkänna ekonomisk uppföljning 2021 
att skicka uppföljningen vidare till kommunstyrelsen för kännedom 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoarbetet i Strömstads kommun regleras via avtal mellan norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Strömstads kommun. Uppföljning ska ske årligen. 
Insatserna ska sammanställas senast den 25 januari och den ekonomiska 
uppföljningen senast den 15 februari. 

Redovisningarna ska tillhandahållas norra HSN och kommunstyrelsen i Strömstads 
kommun ska ställa sig bakom uppföljningen. 

Folkhälsostrateg, Terése Lomgård föredrar ärendet. 

Ordförande för folkhälsorådet Leif Andersson godkände och undertecknade 2022- 
01-17 uppföljning av folkhälsoavtal. Uppföljningen skulle vara Västra 
Götalandsregionen tillhanda senast 2022-01-25 och innan dess hade 
folkhälsorådet inget möte. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2021 
Ekonomisk uppföljning 2021 
Avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Strömstad kommun 2020-2023 

Förslag till beslut 
att godkänna uppföljning av folkhälsoavtal 2021 
att godkänna ekonomisk uppföljning 2021 
att skicka uppföljningen vidare till kommunstyrelsen för kännedom 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen  
Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden  
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 KS/2022-0046 

KSfhr § 3 Ekonomisk redovisning 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådets insatser delfinansieras av hälso-och sjukvårdsnämnden norra och 
Strömstads kommun och styrs av ett avtal mellan parterna. Folkhälsorådets medel 
fördelas på tjänsten för folkhälsostrateg, folkhälsoråd samt insatser beslutade i 
inriktningsdokument folkhälsa 2022-2023. Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, 
presenterar utfall för perioden januari 2022. 

Medel för de insatser som beviljats för 2022 är utbetalda: 
Rossö idrotts- och fritidsförening  
Utvecklingsarbeten inom ramen för inriktningsdokument 2022-2023 
Kosters Framtid  

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0046 

KSfhr § 4 Delegationsbeslut 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns inga delegationsbeslut tagna för 2022 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0095 

KSfhr § 5 Ansökan PRO 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja ansökan från PRO  

Sammanfattning av ärendet 
PRO Strömstad har inkommit med en ansökan på 24 000 kr. Föreningen kommer 
att under 2022 anordna en utflykt och en kick off för att bjuda in till gemenskap. 
Målgruppen är nya och gamla medlemmar med syfte att aktivera äldre och 
ensamma. Inbjudan kommer att ske via Mejl, SMS samt hemsida.  

Folkhälsorådet har i sin budget för 2022 avsatt medel för äldres hälsa.  

Beslutsunderlag 
Ansökan PRO  

Förslag till beslut 
att bevilja ansökan från PRO  

Beslutet skickas till 
Diariet 
PRO Strömstad   
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 KS/2022-0048 

KSfhr § 6 Folkhälsopris 2022 

Folkhälsorådets beslut 
att beloppet för folkhälsopriset år 2022 fortsatt är 10 000: - 
att inkomna nomineringar ska vara folkhälsorådet tillhanda senast 15/3 för beslut 
på folkhälsorådets möte 4/4 

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. 
• 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 

Förslag till beslut 
att beloppet för folkhälsopriset år 2022 fortsatt är 10 000: - 
att inkomna nomineringar ska vara folkhälsorådet tillhanda senast 15/3 för beslut 
på folkhälsorådets möte 4/4 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0549 

KSfhr § 7 Agenda 2030 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Då Fatima är sjuk återkopplar Terése om vad som är aktuellt inom Agenda 2030 
arbetet. 

Fatima bjuder in sig till samtliga nämnder för besök under våren. Medskick till 
ledamöter i folkhälsorådet att bevaka detta. 

Fatima bjuder även in sig till samtliga ledningsgrupper i förvaltningarna, för att 
stödja processen vidare.  

Det finns behov av ökad kunskap och stöd gällande att koppla Agenda 2030 till 
ordinarie verksamhet. 

Koppling mellan Hypergene och Agenda 2030 målen är framtagen, vilket kommer 
att underlätta uppföljning av 2022 års arbete utifrån målen.  

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0046 

KSfhr § 8 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
-Revidering folkhälsoplan. 
Nu gällande folkhälsoplan är giltig t.o.m. 2022. Frågan ställs till rådet om det finns 
behov av att ta fram en ny enskild plan eller om det är tillräckligt med det 
inriktningsdokument rådet antagit samt Agenda 2030 strategin. 
Folkhälsorådet är överens om att inte ta fram enskilda styrdokument och policys 
om det inte är absolut nödvändigt.  
Strategin för Agenda 2030 och inriktningsdokumentet för utvecklingsmedel 
innefattar fokusområden och insatser.   

 
-Barnrättsdagarna 2022, 24-25 maj digitalt och fysiskt.  
Anmälan görs på egen hand. Folkhälsorådet finansierar deltagaravgift, ev. resa 
och boende. Ersättning för förlorad arbetsinkomst och arvode finanserias av resp. 
nämnd.  
 
-Folkhälsoforum 4/3 9-15.15, Quality hotel Vänersborg – INSTÄLLT 
 
-Konferens våld i nära 17/3 - boka in dagen! 
 
-Rekrytering av projektledare -tidiga insatser är klar. Projektledare kommer att 
börja sin anställning under våren.  
 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

  

Beslutet skickas till 
Diariet  
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KSfhr § 9 Övrigt 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande, Leif Andersson, har efterfrågat en lista över folkhälsorådets mest 
betydande beslut under mandatperioden.  
Denna redovisas av Folkhälsostrateg Terése Lomgård 
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