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 Sammanträdesdatum Ärende 
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Justeringens tid och plats  
  
Sekreterare   Paragrafer 1–10 
 Terése Lomgård 
  
Ordförande  
 Leif Andersson 
  
Justerare  
 Eva Espling 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Folkhälsorådet - kommunala representanter 
  
Sammanträdesdatum 2021-02-08 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift   
  
  

 

Tid och plats 2021-02-08 kl 13.00–17.00 
 Kommunfullmäktigesalen 
Beslutande  
Ledamöter Kerstin Karlsson (L) 

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

  
Tjänstgörande ersättare Birgitta Laugmo (L) 
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Övriga närvarande  
Ersättare Andreas Nikkinen (MP) 

Sanja Lilli Gohlke (SD) 
  
Övriga deltagare Maj Gilberg §5 

Marie Magnusson §5 
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 KS/2020-0652 

KSfhr § 1 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
MBN - inget att rapportera 
 
TN - inget att rapportera 
 
BUN - Valermyrskolan är stängd p.g.a. sjuk personal, Mycket frånvaro i 
förskolorna, BUN har nästa möte om 14 dagar 
 
HSN- Ärende gällande upphandling av öppen specialiserad vård vid närsjukhusen i 
Fyrbodal 
Diskussion om psykiatrin pågår, återkommer i frågan. 

KS- inget att rapportera 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0653 

KSfhr § 2 Uppföljning folkhälsoavtal 2020 

Folkhälsorådets beslut 
att godkänna uppföljning av folkhälsoavtal 2020 
att godkänna ekonomisk uppföljning 2020 
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. Redovis-ningarna 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 2021- 
01-22 uppföljning av folkhälsoavtal. Uppföljningen skulle vara Västra 
Götalandsregionen tillhanda senast 2021-01-25 och innan dess hade 
folkhälsorådet inget möte. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Terése Lomgård 2021-01-12  
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020  
Ekonomisk uppföljning 2020 
Avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Strömstad kommun 2020-2023 

Förslag till beslut 
att godkänna uppföljning av folkhälsoavtal 2020 
att godkänna ekonomisk uppföljning 2020 
att skicka uppföljningen vidare till kommunstyrelsen för kännedom 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden  
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 KS/2020-0652 

KSfhr § 3 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 2021 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) 
 Folkhälsorådet   
 Sammanträdesdatum  
 2021-02-08  
   
    

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 § 4 Redovisning av delegationsbeslut 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar delegationsbeslut för januari 2021 
Inga delegationsbeslut finns att rapportera. 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0242 

KSfhr § 5 Kompletterande ansökan Rossö 
samhällsförening och fritidsförening  

Folkhälsorådets beslut 
att invänta beslut från Allmänna arvsfonden innan folkhälsorådet tar ställning i 
ärendet 

Sammanfattning av ärendet 
Rossö Samhälls- och fritidsförening beviljades år 2020 50 000 kr från 
folkhälsorådet för att uppföra ett utomhusgym och plats för lek centralt placerat 
på Rossö. Folkhälsorådet skrev i sitt beslut att föreningen kan återkomma med en 
ny ansökan då arbetet är igång och då bifoga en mer detaljerad redovisning av 
kostnader. 

Föreningen har bildat en arbetsgrupp för att driva projektet. Arbetsgruppen har 
haft ett flertal arbetsmöten under hösten och vidtagit ett antal åtgärder. Bland 
annat har ett avtal avseende ett långsiktigt markarrende upprättats med 
markägaren. En övergripande planering av ytan har genomförts och i detta har 
arbetsgruppen även samrått med Rossö Bouleklubb som arrenderar den 
intilliggande marken. 

Offertförfrågan har gått ut till två olika markentreprenörer avseende 
markarbeten, och baserat på svar från dessa har en sammanvägd 
kostnadsuppskattning för markarbete gjorts. En kostnadskalkyl har tagits fram 
innehållande de olika kostnader som arbetsgruppen ser kommer att vara aktuella. 
Elarbeten och belysning avses hanteras i ett steg 2 i utvecklingen av området. 

Med anledning av att den uppskattade kostnaden överstiger föreningens 
ursprungliga uppskattning ansöker de om ytterligare medel för projektet. I ett 
första steg för att få ihop  medel för att genomföra markarbete. 

Föreningen ansöker om 100 000 kr 

Maj Gilberg och Marie Magnusson från föreningen informerar om arbetet.  
Föreningen har ansökt om medel från allmänna arvsfonden. Om ansökan beviljas 
av allmänna arvsfonden kvarstår 131 000 kr för att kunna genomföra arbetet efter 
plan.  
Föreningen avser att egenfinansiera en del.   

Beslutsunderlag 
Komplettering till ansökan om folkhälsomedel - Rossö Samhälls- och 
Fritidsförening 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Leif Andersson och Eva Espling yrkar på att invänta beslut från Allmänna 
arvsfonden innan folkhälsorådet tar ställning i ärendet.  

Beslutet skickas till 
Diariet 
Rossö Samhälls- och fritidsförening  
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 KS/2021-0060 

KSfhr § 6 Ansökan SPF Seniorerna Strömstad 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja SPF Seniorerna Strömstad 25 000 kr 

Sammanfattning av ärendet 
SPF Seniorerna Strömstad ansöker om medel till aktiviteter år 2021. 
Det primära målet är att pensionärerna skall hålla sig friska och pigga, genom 
motion och socialt umgänge samt att arbeta för att bryta isoleringen i hemmet.  
 
De aktiviteter SPF seniorerna önskar anordna är mattcurling, boule och 
seniordans. 
Beräknad egen finansiering i form av eget arbete 41 000 kr 
Ansökt belopp: 49 400 kr      

  

Beslutsunderlag 
Ansökan om folkhälsomedel - SPF Seniorerna Strömstad 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kerstin Karlsson föreslår att folkhälsorådet beviljar 25 000 kr till SPF Seniorerna 
Strömstad 

Beslutet skickas till 
Diariet 
SPF seniorerna Strömstad  
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 KS/2020-0652 

KSfhr § 7 Hälsa på lika villkor 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning 
om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur 
befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Folkhälsomyndigheten 
står bakom undersökningen som genomförs vartannat år. 

Folkhälsostrateg Terése Lomgård redovisar resultat för Hälsa på lika villkor 2020 
 
 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0651 

KSfhr § 8 Folkhälsopris  

Folkhälsorådets beslut 
att beloppet för folkhälsopriset år 2021 fortsatt är 10 000:- 
att inkomna nomineringar ska vara folkhälsorådet tillhanda senast 25/3 för beslut 
på folkhälsorådets möte 12/4 

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 2021 fortsatt är 10 000:- 
att inkomna nomineringar ska vara folkhälsorådet tillhanda senast 25/3 för beslut 
på folkhälsorådets möte 12/4 

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. 
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• 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. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0652 

KSfhr § 9 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg Terése Lomgård föredrar vad som är aktuellt inom 
folkhälsoarbetet 

Folkhälsoforum 12/3  
Dialog HSN december 
Rekrytering av tjänst folkhälsa/agenda 2030 
Strategi Agenda 2030 
Lupp 
Konferens våld i relation mellan unga 17/3  
Brottsförebyggande arbete - trygghetspromenad, trygghetsenkät, 
medborgarlöften 
Utbildning suicide zero 14/5 och 15/5 
Verksamhetsplan folkhälsa 2021 
 
 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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KSfhr § 10 Övrigt 
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