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Ersättare  
  
Övriga deltagare Terése Lomgård, Folkhälsostrateg, Kommunledningsförvaltningen 
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Kommunledningsförvaltningen 
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 KS/2020-0652 

KSfhr § 38 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen 
Ansökan från BRIS avslogs, kommunens bidrag bör gynna föreningar med 
utpräglat lokal verksamhet och kontakter med lokalt bedriven 
föreningsverksamhet 
Medborgarlöften och samverkansavtal med polisen förlängdes att även innefatta 
2022 
Fritidsgårdsverksamhet i Skee beviljades fortsatt verksamhet för 2022 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Det har varit mycket sjukdom i skola och förskola, så väl personal som elever. Inte 
endast covid utan även vanliga förkylningar. 
Budgetdialog 
Undersökning från lärarförbundet visar på hög sjukfrånvaro bland lärare 

Miljö- och byggnämnden 
Gamla Elektrolux fastigheten behöver hanteras, den håller på att rasera 
Handlingsprogram år 2022-2025 för skydd mot olyckor 
 
Tekniska nämnden - ingen representant 
 
Socialnämnden  - ingen representant 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Föredragning om beroendevård, tillnyktringsenheter  
Dialog kring ledamöternas roll i folkhälsoråden 

Beredning mänskliga rättigheter - utbildning av chefer och personal om 
diskriminering och mänskliga rättigheter inom regionen 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0652 

KSfhr § 39 Ekonomisk redovisning 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0652 

KSfhr § 40 Delegationsbeslut 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0242 

KSfhr § 41 Ansökan Rossö samhällsförening och 
fritidsförening 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja Rossö Samhälls- och fritidsförening 85 000 kr 

Beslutsmotivering 
Folkhälsorådets medel kan inte finansiera markberedning. 

Sammanfattning av ärendet 
Rossö Samhälls- och fritidsförening lämnade i mars 2020 in en ansökan gällande 
medel för uppförande av ett utomhusgym och plats för lek centralt placerat på 
Rossö. Folkhälsorådet beslutade 2020-04-20 att föreningen skulle inkomma med 
en ny ansökan då arbetet var igång samt att då även bifoga en mer detaljerad 
redovisning av kostnader.  

I december 2020 inkom föreningen med en ny ansökan. Folkhälsorådet beslutade 
2021-02-08 att invänta beslut från Allmänna arvsfonden innan folkhälsorådet tar 
ställning i frågan. 

Föreningen har sedan dess fått beviljat stöd från Allmänna arvsfonden på 334 000 
kr.  

Rossö samhälls- och fritidsförening har nu inkommit med kompletterande 
ansökan där föreningen ansöker om 
100 000 kr från folkhälsorådet för att på så sätt säkerställa att projektet är 
fullfinansierat.  

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 
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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 

• 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. 

 
 

Förslag till beslut 
att bevilja Rossö Samhälls- och fritidsförening 85 000 kr 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Rossö Samhälls- och fritidsförening 
 
 
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) 
 Folkhälsorådet   
 Sammanträdesdatum  
 2021-11-22  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

 

 KS/2021-0519 

KSfhr § 42 Inriktning utvecklingsmedel folkhälsa 2022-
2023 

Folkhälsorådets beslut 
att anta inriktning för folkhälsorådets utvecklingsmedel 2022-2023 

Sammanfattning av ärendet 
På folkhälsorådets möte i juni inleddes en diskussion i folkhälsorådet gällande 
utvecklingsmedel inför 2022. 
Rådet var enigt kring att medlen i större grad bör riktas till större och mer 
långsiktiga utvecklingsarbeten i förebyggande/främjande syfte. Syftet med 
samverkan bör också vara tydligt. Uppföljningen ska vara noggrann så att inte 
medel används till drift. 
 
Folkhälsostrategen informerade om hur processen ser ut i Lysekil, där det inte 
längre finns ansökningsbara medel. Där har rådet beslutat om en gemensam 
inriktning för medel 2021-2022. Insatserna följer en framtagen handlingsplan med 
täta uppföljningar. Inriktningen har tagits fram genom dialog med förvaltningar 
och verksamheter. 
 
Folkhälsostrategen fick i uppdrag att ta upp dialogen med kommundirektörens 
ledningsgrupp (KDLG) gällande vilka behov som finns inom förvaltningarna 
gällande inriktning av medel för 2022. Frågan har lyfts i KDLG och därefter har 
dialog först med förvaltningschefer inom Barn- och utbildning och 
Socialförvaltning samt med verksamhetschefer inom dessa förvaltningar. Dialogen 
har mynnat ut i att fokus bör ligga på barn och ungas psykiska och fysiska hälsa 
med fullföljda studier och skolnärvaro som högsta prioritet. 

Folkhälsostrategen presenterade på folkhälsorådets möte i september ett utkast 
till inriktningsdokument. Dokumentet har arbetas vidare med under hösten i 
samverkan med berörda verksamhetschefer inom resp. förvaltning samt 
fritidschef och verksamhetschef för Capio vårdcentral.  

Folkhälsostrategen presenterar förslag till inriktningsdokument för folkhälsomedel 
2022-2023  

Förslag till beslut 
att anta inriktning för folkhälsorådets utvecklingsmedel 2022-2023 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen  
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 KS/2021-0518 

KSfhr § 43 Budget 2022 

Folkhälsorådets beslut 
att anta föreslagen budget för Folkhälsorådet 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads folkhälsoarbete styrs av ett folkhälsoavtal mellan hälso- och 
sjukvårdsnämnd norra (HSN) och kommunen. I avtalet förbinder sig kommunen 
att komma in med ett budgetunderlag senast den 1 december för kommande 
verksamhetsår. Underlaget fungerar som en grund för utbetalning från hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för 
hälso- och sjukvårdsnämnd och kommun. Medel skall gå till insatser utifrån de 
gemensamt framtagna målen samt lön och omkostnader för en heltid 
folkhälsostrateg. Budgeten bygger på folkhälsorådets målområden och de 
ansökningar som inkommit till rådet. 

Folkhälsostrateg Terése Lomgård föredrar förslag till folkhälsorådets budget 2022 

Förslag till beslut 
att anta föreslagen budget för Folkhälsorådet 2022 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Hälso- och sjukvårdsnämnden, Agneta Eriksson  
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 KS/2020-0652 

KSfhr § 44 Drogvaneundersökning 2022 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård återkopplar resultat från drogvaneundersökning 
2021 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0549 

KSfhr § 45 Agenda 2030 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Processledare Fatima Helgesson berättar om Agenda 2030 arbetet. 
Den 11/11 genomfördes utbildningar för förvaltningar och bolags ledningsgrupper 
samt för Kommunfullmäktige.  
20 av 39 ledamöter i kommunfullmäktige deltog.  
 
Fatima kommer nu att arbeta vidare genom att stödja verksamheter bl.a. med att 
koppla målen i Agenda 2030 till respektive verksamhetsplan.  

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0652 

KSfhr § 46 Mötesdatum 2022 

Folkhälsorådets beslut 
att anta förslag till mötesdatum 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådets möten:  
Måndag 31 januari kl. 13-17 
Måndag 4 april kl. 13-17 
Måndag 13 juni kl. 13-17 
Måndag 3 oktober kl. 13-17 
Måndag 21 november kl. 13-17 
 
Presidiets möten: 
Måndag 17 januari kl. 13-17 
Måndag 21 mars kl. 13-17 
Måndag 30 maj kl. 13-17 
Måndag 19 september kl. 13-17 
Måndag 7 november kl. 13-17 

Förslag till beslut 
att anta förslag till mötesdatum 2022 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0652 

KSfhr § 47 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Kort information om pågående utvecklingsarbeten 

Återkoppling från Temaveckan - Tillsammans 

Trygghetssamverkan 

Samverkanskonferens våld i nära relation 

Folkhälsoforum 2022 

Återkoppling från dialog med Hälso- och sjukvårdsnämnden 16/11 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (15) 
 Folkhälsorådet   
 Sammanträdesdatum  
 2021-11-22  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

 

 KS/2020-0652 

KSfhr § 48 Övrigt 
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