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 Terése Lomgård 
  
Ordförande  
 Leif Andersson 
  
Justerare  
 Jörgen Molin 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Folkhälsorådet  
  
Sammanträdesdatum 2022-04-04 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift   
  
  

 

Tid och plats 2022-04-04 kl 13.00–17.00 
 Kommunfullmäktigesalen 
Beslutande  
Ledamöter Mattias Gustafsson (SD) 

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  
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Övriga närvarande  
Ersättare Rose-Marie Fagerberg (KD) 

Andreas Nikkinen (MP) 
  
Övriga deltagare Terése Lomgård, Folkhälsostrateg, Kommunledningsförvaltning 

Mats Brocker, Kommundirektör, Kommunledningsförvaltning §19 
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 KS/2022-0046 

KSfhr § 10 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen - inget att rapportera 
 
Tekniska nämnden - inget att rapportera 

Miljö- och byggnämnden: 
Ställde sig bakom ny avfallstaxa som Miljö- och byggnämnden antagit 

Socialnämnden: 
Ärendet gällande nytt Säbo i Pilen 5 tas upp på Kommunstyrelsens möte onsdag 
6/4 

Barn- och utbildningsnämnden: 
Ärenden gällande nedstängning av skolor. Kosters skola pausar sin verksamhet 
p.g.a. för litet elevantal.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden: 
Föredragning om anbudsförhandling av specialiserad öppenvård i Fyrbodal. Anbud 
ska vara inne i slutet av april för beslut i maj. 
Aleris diagnostik har fått anbud antaget gällande röntgen i Strömstad. 
Samverkande sjukvård - nämnden ska lämna förslag på struktur för samverkande 
sjukvård i december. 
Fördelning av statsbidrag för psykologiskt stöd till barn 0-5 år. 

  

Förslag till beslut 
att notera informationen  
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 KS/2022-0046 

KSfhr § 11 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 
2022 

Förslag till beslut 
att notera informationen  

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0046 

KSfhr § 12 Delegationsbeslut 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar delegationsbeslut för januari - mars 
2022 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0048 

KSfhr § 22 Folkhälsopris 2022 

Folkhälsorådets beslut 
Att utse Ledarna i fotboll, Skee IF 07-08 till mottagare av folkhälsopriset. 

Jäv 
Kerstin Karlsson deltar inte i beslutet 

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. 

Inkomna nomineringar för årets folkhälsopris: 

Björneröds ridklubb: 
Ridsport bidrar inte bara till en bättre fysisk hälsa utan påverkar också den 
psykiska hälsan på ett positivt sätt. Hästarna, samspelet mellan hästen och 
människan samt gemenskapen, oavsett ålders, som finns i stallmiljöer är några 
faktorer som bidrar till en bättre folkhälsa men detta förutsätter att det finns 
någon som bedriver just en ridklubb! Björneröds ridklubb har under många år 
erbjudit kvalificerad och kunnig tränare, välutbildade hästar och möjliggjort en 
plattform för hästintresserade. Utifrån detta är bedömningen att de förtjänar 
folkhälsopriset. 

Tillsammansodling på Koster: 
Med enorm vilja att se koster fortsätta leva och att skapa något hållbart för 
framtiden i gemensamt odlings projekt, social gemenskap med tonvikt på 
TILLSAMMANS vill jag nominera gruppen ”tillsammans odling ” där syd -och 
nordkosterbor och deltids boende är välkomna för att göra det man kan och vill, 
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lära av varandra, sprida kunskap, undvika ohälsa och skapa hopp och rädda öarna 
från avfolkning.  

Rossö Samhällsförening för arbetet med utomhusgym.  

Idefjorden Sportklubb: 
För deras engagemang att få ut kommuninvånarna på härliga poängpromenader i 
ur och skur. Varannan söndag, förutom sommaren, arrangerar medlemmar dessa 
promenader i fantastisk terräng vid Kasenstugan i Lommeland! Kaffe med våfflor 
och hembakt finns till försäljning! Ut på tur, aldrig sur! Att folk träffas, får gå 
härliga promenader och sedan umgås vid kaffeborden är verkligen folkhälsa när 
det är som bäst! 

Keramikförening The Slickers: 
För deras arbete för att förbättra folkhälsan i Strömstads kommun.  Föreningen 
med hjärtat på rätta stället.  Ett kreativt vuxenfritids där ålder inte spelar någon 
roll. Där leran sammanför människor och nya vänskapsband växer fram. Här får 
alla känslor ta plats, skratta, gråta eller bara vara tyst för en stund och låta sig 
mediteras bort i leran. Här lär vi oss av varandra, ingen kan allt men alla kan 
något. Vi utmanar vandrandes att dreja högre och större eller med ögonbindel. 
Ibland vill man bara dricka te och det är helt okej det med.  Det är något magiskt 
och helande med den där leran, ljudet från drejskivor, värmen och förväntan när 
man öppnar ugnen. Ofta blir det inte som man tänkt sig, då skrattar vi åt det, det 
spelar ingen roll, målet är inte resultatet utan att få vara en del i föreningens 
gemenskap. 

Friluftsfrämjandet i Strömstad  

Emilie Lundqvist, enhetschef för hemtjänsten. 
Emilie som sätter äldreomsorgen i fokus i Strömstad, med mål om att de äldres 
hälsa och omsorg står i centrum. Där hon tar in djur, ny teknik i ett av alla led för 
att till exempel låta de äldre få känna att dom i större utsträckning kan både ta 
hand om sig själva och genom djuren få tillbaka glädjen över det lilla. Emilie är 
alltid i utvecklingstankar. Letar alltid efter nya lösningar med målet om en bättrad 
verksamhet, arbetsplats och där hälsan och välmående är i fokus.  

Helen Mattson på träffpunkten: 
Helen ökar hälsan och trevnaden för dem som behöver det mest, med nybakat, 
promenader, umgänge, aktiviteter och värme - varje dag! 

Ledarna i fotboll, Skee IF 07-08. 
Henrik Ström, Henrik Johansson, Niklas Andersson, Thomas Carlsson och Robin 
Brenna-Lund.  
Ledarna för laget 07/08 lägger stor vikt vid att se varje ungdom utifrån hens behov 
samtidigt som de bygger lagandan. Tillsammans bygger de upp en kultur där man 
är schysst mot varandra och alla får vara med. Genom deras engagemang får våra 
ungdomar en verklig god grund att stå på och lär sig att tillsammans är vi starka. 
Att få delta, vara viktig, bli sedd och få ingå i en gemenskap är något som ger 
trygga ungdomar. Trygga ungdomar ger ringar på vattnet i andra sammanhang i 
samhället. Ledarnas driv har medfört att fotbollsgrenen i föreningen har 
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återuppstått och ett ökat föreningsengagemang kan ge positiva effekter på Skee 
som samhälle. 

Kosters Sportklubb: 
Ksk är en ideell förening som firade 60 år (2021) som förening och att dom byggde 
gympasalen (helt på egen hand) för 40 år sedan. Förra året köpte föreningen PT 
Romeks allt som han hade haft i sitt eget gym i Std som han fick lägga ner när 
Coviden ställde allt på ända. Och det har verkligen varit positivt för Ksk, många 
unga som börjat gymma och styrketräna här ute istället för att behöva åka till stan 
för 1 timmes träning. Och äldre (upp till ca75 år) som börjat med cirkelträning. Nu 
planeras en ny tillbyggnad för denna utrustning, så att gympasalen kan användas 
som vanligt igen.  

Strömstads Badanstalt: 
De gör ett fantastiskt arbete och har trevlig, kunnig personal. 

Anna & Gunnar Cervin 
För deras engagemang i Strömstad gymnastikförening och Taido samt Annas jobb 
som idrottslärare har under många år bidragit till hälsa hos så många unga i våran 
kommun. 

Tidigare års folkhälsopristagare: 
2020 (utdelning 2021) Idefjordens SK 
2019 (utdelning 2020) Norkosters fältryttare 
2018 (utdelning 2019) Stefan Hansson, för sitt engagemang i Norrvikens HIF och 
IFK 
2017 (utdelning 2018) Gamla IFK:are Promenadgrupp 
2016 (utdelning 2017) Christer Dessmo, Löparklubben 
2015 Strömstad för Mångfald och Team Smart 
2014 Friskis & Svettis Strömstad 
2013 Ibrahim Cileson engagerat sig för integration av personer med kurdisk 
härkomst 
2012 Barbro Matsson ( för sitt engagemang i stavgångsgrupper i kommunen) 
2011 Christer Trygg (för sitt engagemang i handikappsorganisationen) 
2010 Uno Nilsson (efter avslutat uppdrag) för sitt engagemang som 
folkhälsorådets ordförande 
2009 Lis Palm (efter avslutat uppdrag) för sitt jobb som folkhälsosamordnare 
2007 Kvinnojouren Emelie 
2006 ? 
2005 ? 
2004 Gunilla Ovdal för insatser i frivilligt socialt arbete 
2003 Breakdancegruppen 
2002 ? 
2001 Birgit Karlsson förmedlat intresse för natur- och friluftsliv 
 
 

 
 

Protokoll Folkhälsoråd 2022-04-04
(Signerat, SHA-256 F9EDB54F80D97C02FF0E97C96D67D0A8291538B4D39FD437769B7BDEDDAAFA20)

Sida 9 av 17



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (16) 
 Folkhälsorådet  
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-04  
   
    

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

 

Förslag till beslut 
Presidiet föreslår Friluftsfrämjandet eller Ledarna i i Skee IF som mottagare av 
folkhälsopriset 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Att utse Ledarna i fotboll, Skee IF 07-08 till mottagare av folkhälsopriset. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0189 

KSfhr § 14 Ansökan SPF Seniorerna Strömmen 

Folkhälsorådets beslut 
Att bevilja SPF Strömmen 25 000 kr för aktiviteter 2022 

Sammanfattning av ärendet 
SPF Seniorerna Strömstad ansöker om medel till aktiviteter år 2022. 

Det primära målet är att alla pensionärer skall hålla sig friska och pigga. Detta sker 
inte minst genom motion och socialt umgänge. Att tillsammans umgås under 
ordnade former stärker hälsan och välbefinnandet. Det betyder speciellt mycket 
för de som är ensamma. 

SPFs ledare och styrelse arbetar och motiverar så många deltagare som möjligt att 
bryta isoleringen i hemmet. 

De aktiviteter SPF seniorerna önskar anordna är mattcurling, boule och 
seniordans. 

Beräknad egen finansiering i form av eget arbete 41 500 kr 

Ansökt belopp: 48 780 kr     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-08 
Ansökan om folkhälsomedel 2022 - SPF Seniorerna Strömmen 

Förslag till beslut 
Att bevilja SPF Strömmen 25 000 kr för aktiviteter 2022 

Beslutet skickas till 
SPF Strömmen 
Diariet  
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 KS/2022-0197 

KSfhr § 15 Ansökan Strömstad löparklubb 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja Strömstad Löparklubb 35 000 kr för genomförande av 
promenadklassen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Jörgen Molin yrkar på bifall till förslag till beslut 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad löparklubb ansöker om medel till Strömstadmilens promenadklass. 
Strömstadsmilens promenadklass vänder sig till alla som vill delta i 
Strömstadmilen utan att dras med i tävlingshetsen. Promenadklassen har under 
flera år genomförts i samarbete med Folkhälsorådet. Promenadklassen är utan 
tidtagning och utgörs av en naturskön och promenadvänlig bana på 4 km. 
Löparklubbens ambition är att motivera människor att motionera mer 
regelbundet. Goda levnadsvanor bidrar till bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt. 
Här är Strömstadsmilen en viktig faktor många Strömstadsbor har Strömstadmilen 
som mål. 

Beräknad kostnad 125 000 kr 
Annan finansiering 90 000 kr 

Ansökt belopp 35 000 kr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-10 
Ansökan Strömstad Löparklubb 

Förslag till beslut 
att bevilja Strömstad Löparklubb 35 000 kr för genomförande av 
promenadklassen. 

Beslutet skickas till 
Strömstad Löparklubb 
Diariet 
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 KS/2022-0046 

KSfhr § 16 Agenda 2030 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Information om det kommande Agenda 2030 arbetet 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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KSfhr § 17 Folkhälsorådets möte 13 juni 

Folkhälsorådets beslut 
att folkhälsorådets möte 13 juni utgår p.g.a. att det inte finns tjänsteperson på 
plats. 

att ge presidiet delegation på att ändra mötestider för folkhälsorådet vid behov. 

Förslag till beslut 
att folkhälsorådets möte 13 juni utgår p.g.a. att det inte finns tjänsteperson på 
plats. 

att ge presidiet delegation på att ändra mötestider för folkhälsorådet vid behov. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0046 

KSfhr § 18 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrategtjänsten 

Folkhälsoforum 2 juni på Quality hotel i Vänersborg. Inbjudan: och 
anmälningsuppgifter skickas ut i början av april. 

Seniorhälsans dag 

Samverkanskonferens våld i nära relation - återkoppling 

Tillsammansveckan 

Halvtidsuppföljning folkhälsoavtal 

Skateparken - invigning i juni 

CAN - drogvaneundersökning åk 9 och åk 2 på gymnasiet 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  

Protokoll Folkhälsoråd 2022-04-04
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 KS/2022-0046 

KSfhr § 19 Övrigt 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Mats Brocker informerar om att rekrytering för ny 
folkhälsostrateg pågår. Förhoppning om att ha en person på plats i augusti. Fritid, 
folkhälsa och kultur blir en egen avdelning med fritidschefen som avdelningschef. 
Folkhälsa kommer att vara en prioriterad strategisk fråga framåt. 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet 

Protokoll Folkhälsoråd 2022-04-04
(Signerat, SHA-256 F9EDB54F80D97C02FF0E97C96D67D0A8291538B4D39FD437769B7BDEDDAAFA20)
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) 
 Folkhälsorådet   
 Sammanträdesdatum Ärende 
 2022-04-04 KS/2022-0172 
   
    


Justeringens tid och plats  
  
Sekreterare   Paragrafer 10–19 
 Terése Lomgård 
  
Ordförande  
 Leif Andersson 
  
Justerare  
 Jörgen Molin 


 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Folkhälsorådet  
  
Sammanträdesdatum 2022-04-04 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift   
  
  


 


Tid och plats 2022-04-04 kl 13.00–17.00 
 Kommunfullmäktigesalen 
Beslutande  
Ledamöter Mattias Gustafsson (SD) 


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  


  







 


 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (16) 
 Folkhälsorådet  
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-04  
   
    


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


 


Övriga närvarande  
Ersättare Rose-Marie Fagerberg (KD) 


Andreas Nikkinen (MP) 
  
Övriga deltagare Terése Lomgård, Folkhälsostrateg, Kommunledningsförvaltning 


Mats Brocker, Kommundirektör, Kommunledningsförvaltning §19 
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 KS/2022-0046 


KSfhr § 10 Runda från nämnderna 


Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 


Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen - inget att rapportera 
 
Tekniska nämnden - inget att rapportera 


Miljö- och byggnämnden: 
Ställde sig bakom ny avfallstaxa som Miljö- och byggnämnden antagit 


Socialnämnden: 
Ärendet gällande nytt Säbo i Pilen 5 tas upp på Kommunstyrelsens möte onsdag 
6/4 


Barn- och utbildningsnämnden: 
Ärenden gällande nedstängning av skolor. Kosters skola pausar sin verksamhet 
p.g.a. för litet elevantal.  


Hälso- och sjukvårdsnämnden: 
Föredragning om anbudsförhandling av specialiserad öppenvård i Fyrbodal. Anbud 
ska vara inne i slutet av april för beslut i maj. 
Aleris diagnostik har fått anbud antaget gällande röntgen i Strömstad. 
Samverkande sjukvård - nämnden ska lämna förslag på struktur för samverkande 
sjukvård i december. 
Fördelning av statsbidrag för psykologiskt stöd till barn 0-5 år. 


  


Förslag till beslut 
att notera informationen  
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 KS/2022-0046 


KSfhr § 11 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 
2022 


Förslag till beslut 
att notera informationen  


Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0046 


KSfhr § 12 Delegationsbeslut 


Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 


Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar delegationsbeslut för januari - mars 
2022 


Förslag till beslut 
att notera informationen 


Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0048 


KSfhr § 22 Folkhälsopris 2022 


Folkhälsorådets beslut 
Att utse Ledarna i fotboll, Skee IF 07-08 till mottagare av folkhälsopriset. 


Jäv 
Kerstin Karlsson deltar inte i beslutet 


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. 


Inkomna nomineringar för årets folkhälsopris: 


Björneröds ridklubb: 
Ridsport bidrar inte bara till en bättre fysisk hälsa utan påverkar också den 
psykiska hälsan på ett positivt sätt. Hästarna, samspelet mellan hästen och 
människan samt gemenskapen, oavsett ålders, som finns i stallmiljöer är några 
faktorer som bidrar till en bättre folkhälsa men detta förutsätter att det finns 
någon som bedriver just en ridklubb! Björneröds ridklubb har under många år 
erbjudit kvalificerad och kunnig tränare, välutbildade hästar och möjliggjort en 
plattform för hästintresserade. Utifrån detta är bedömningen att de förtjänar 
folkhälsopriset. 


Tillsammansodling på Koster: 
Med enorm vilja att se koster fortsätta leva och att skapa något hållbart för 
framtiden i gemensamt odlings projekt, social gemenskap med tonvikt på 
TILLSAMMANS vill jag nominera gruppen ”tillsammans odling ” där syd -och 
nordkosterbor och deltids boende är välkomna för att göra det man kan och vill, 
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lära av varandra, sprida kunskap, undvika ohälsa och skapa hopp och rädda öarna 
från avfolkning.  


Rossö Samhällsförening för arbetet med utomhusgym.  


Idefjorden Sportklubb: 
För deras engagemang att få ut kommuninvånarna på härliga poängpromenader i 
ur och skur. Varannan söndag, förutom sommaren, arrangerar medlemmar dessa 
promenader i fantastisk terräng vid Kasenstugan i Lommeland! Kaffe med våfflor 
och hembakt finns till försäljning! Ut på tur, aldrig sur! Att folk träffas, får gå 
härliga promenader och sedan umgås vid kaffeborden är verkligen folkhälsa när 
det är som bäst! 


Keramikförening The Slickers: 
För deras arbete för att förbättra folkhälsan i Strömstads kommun.  Föreningen 
med hjärtat på rätta stället.  Ett kreativt vuxenfritids där ålder inte spelar någon 
roll. Där leran sammanför människor och nya vänskapsband växer fram. Här får 
alla känslor ta plats, skratta, gråta eller bara vara tyst för en stund och låta sig 
mediteras bort i leran. Här lär vi oss av varandra, ingen kan allt men alla kan 
något. Vi utmanar vandrandes att dreja högre och större eller med ögonbindel. 
Ibland vill man bara dricka te och det är helt okej det med.  Det är något magiskt 
och helande med den där leran, ljudet från drejskivor, värmen och förväntan när 
man öppnar ugnen. Ofta blir det inte som man tänkt sig, då skrattar vi åt det, det 
spelar ingen roll, målet är inte resultatet utan att få vara en del i föreningens 
gemenskap. 


Friluftsfrämjandet i Strömstad  


Emilie Lundqvist, enhetschef för hemtjänsten. 
Emilie som sätter äldreomsorgen i fokus i Strömstad, med mål om att de äldres 
hälsa och omsorg står i centrum. Där hon tar in djur, ny teknik i ett av alla led för 
att till exempel låta de äldre få känna att dom i större utsträckning kan både ta 
hand om sig själva och genom djuren få tillbaka glädjen över det lilla. Emilie är 
alltid i utvecklingstankar. Letar alltid efter nya lösningar med målet om en bättrad 
verksamhet, arbetsplats och där hälsan och välmående är i fokus.  


Helen Mattson på träffpunkten: 
Helen ökar hälsan och trevnaden för dem som behöver det mest, med nybakat, 
promenader, umgänge, aktiviteter och värme - varje dag! 


Ledarna i fotboll, Skee IF 07-08. 
Henrik Ström, Henrik Johansson, Niklas Andersson, Thomas Carlsson och Robin 
Brenna-Lund.  
Ledarna för laget 07/08 lägger stor vikt vid att se varje ungdom utifrån hens behov 
samtidigt som de bygger lagandan. Tillsammans bygger de upp en kultur där man 
är schysst mot varandra och alla får vara med. Genom deras engagemang får våra 
ungdomar en verklig god grund att stå på och lär sig att tillsammans är vi starka. 
Att få delta, vara viktig, bli sedd och få ingå i en gemenskap är något som ger 
trygga ungdomar. Trygga ungdomar ger ringar på vattnet i andra sammanhang i 
samhället. Ledarnas driv har medfört att fotbollsgrenen i föreningen har 
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återuppstått och ett ökat föreningsengagemang kan ge positiva effekter på Skee 
som samhälle. 


Kosters Sportklubb: 
Ksk är en ideell förening som firade 60 år (2021) som förening och att dom byggde 
gympasalen (helt på egen hand) för 40 år sedan. Förra året köpte föreningen PT 
Romeks allt som han hade haft i sitt eget gym i Std som han fick lägga ner när 
Coviden ställde allt på ända. Och det har verkligen varit positivt för Ksk, många 
unga som börjat gymma och styrketräna här ute istället för att behöva åka till stan 
för 1 timmes träning. Och äldre (upp till ca75 år) som börjat med cirkelträning. Nu 
planeras en ny tillbyggnad för denna utrustning, så att gympasalen kan användas 
som vanligt igen.  


Strömstads Badanstalt: 
De gör ett fantastiskt arbete och har trevlig, kunnig personal. 


Anna & Gunnar Cervin 
För deras engagemang i Strömstad gymnastikförening och Taido samt Annas jobb 
som idrottslärare har under många år bidragit till hälsa hos så många unga i våran 
kommun. 


Tidigare års folkhälsopristagare: 
2020 (utdelning 2021) Idefjordens SK 
2019 (utdelning 2020) Norkosters fältryttare 
2018 (utdelning 2019) Stefan Hansson, för sitt engagemang i Norrvikens HIF och 
IFK 
2017 (utdelning 2018) Gamla IFK:are Promenadgrupp 
2016 (utdelning 2017) Christer Dessmo, Löparklubben 
2015 Strömstad för Mångfald och Team Smart 
2014 Friskis & Svettis Strömstad 
2013 Ibrahim Cileson engagerat sig för integration av personer med kurdisk 
härkomst 
2012 Barbro Matsson ( för sitt engagemang i stavgångsgrupper i kommunen) 
2011 Christer Trygg (för sitt engagemang i handikappsorganisationen) 
2010 Uno Nilsson (efter avslutat uppdrag) för sitt engagemang som 
folkhälsorådets ordförande 
2009 Lis Palm (efter avslutat uppdrag) för sitt jobb som folkhälsosamordnare 
2007 Kvinnojouren Emelie 
2006 ? 
2005 ? 
2004 Gunilla Ovdal för insatser i frivilligt socialt arbete 
2003 Breakdancegruppen 
2002 ? 
2001 Birgit Karlsson förmedlat intresse för natur- och friluftsliv 
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Förslag till beslut 
Presidiet föreslår Friluftsfrämjandet eller Ledarna i i Skee IF som mottagare av 
folkhälsopriset 


Förslag till beslut under sammanträdet 
Att utse Ledarna i fotboll, Skee IF 07-08 till mottagare av folkhälsopriset. 


Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0189 


KSfhr § 14 Ansökan SPF Seniorerna Strömmen 


Folkhälsorådets beslut 
Att bevilja SPF Strömmen 25 000 kr för aktiviteter 2022 


Sammanfattning av ärendet 
SPF Seniorerna Strömstad ansöker om medel till aktiviteter år 2022. 


Det primära målet är att alla pensionärer skall hålla sig friska och pigga. Detta sker 
inte minst genom motion och socialt umgänge. Att tillsammans umgås under 
ordnade former stärker hälsan och välbefinnandet. Det betyder speciellt mycket 
för de som är ensamma. 


SPFs ledare och styrelse arbetar och motiverar så många deltagare som möjligt att 
bryta isoleringen i hemmet. 


De aktiviteter SPF seniorerna önskar anordna är mattcurling, boule och 
seniordans. 


Beräknad egen finansiering i form av eget arbete 41 500 kr 


Ansökt belopp: 48 780 kr     


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-08 
Ansökan om folkhälsomedel 2022 - SPF Seniorerna Strömmen 


Förslag till beslut 
Att bevilja SPF Strömmen 25 000 kr för aktiviteter 2022 


Beslutet skickas till 
SPF Strömmen 
Diariet  
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 KS/2022-0197 


KSfhr § 15 Ansökan Strömstad löparklubb 


Folkhälsorådets beslut 
att bevilja Strömstad Löparklubb 35 000 kr för genomförande av 
promenadklassen. 


Reservationer och särskilda uttalanden 
Jörgen Molin yrkar på bifall till förslag till beslut 


Sammanfattning av ärendet 
Strömstad löparklubb ansöker om medel till Strömstadmilens promenadklass. 
Strömstadsmilens promenadklass vänder sig till alla som vill delta i 
Strömstadmilen utan att dras med i tävlingshetsen. Promenadklassen har under 
flera år genomförts i samarbete med Folkhälsorådet. Promenadklassen är utan 
tidtagning och utgörs av en naturskön och promenadvänlig bana på 4 km. 
Löparklubbens ambition är att motivera människor att motionera mer 
regelbundet. Goda levnadsvanor bidrar till bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt. 
Här är Strömstadsmilen en viktig faktor många Strömstadsbor har Strömstadmilen 
som mål. 


Beräknad kostnad 125 000 kr 
Annan finansiering 90 000 kr 


Ansökt belopp 35 000 kr 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-10 
Ansökan Strömstad Löparklubb 


Förslag till beslut 
att bevilja Strömstad Löparklubb 35 000 kr för genomförande av 
promenadklassen. 


Beslutet skickas till 
Strömstad Löparklubb 
Diariet 
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 KS/2022-0046 


KSfhr § 16 Agenda 2030 


Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 


Sammanfattning av ärendet 
Information om det kommande Agenda 2030 arbetet 


Förslag till beslut 
att notera informationen 


Beslutet skickas till 
Diariet  
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KSfhr § 17 Folkhälsorådets möte 13 juni 


Folkhälsorådets beslut 
att folkhälsorådets möte 13 juni utgår p.g.a. att det inte finns tjänsteperson på 
plats. 


att ge presidiet delegation på att ändra mötestider för folkhälsorådet vid behov. 


Förslag till beslut 
att folkhälsorådets möte 13 juni utgår p.g.a. att det inte finns tjänsteperson på 
plats. 


att ge presidiet delegation på att ändra mötestider för folkhälsorådet vid behov. 


Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0046 


KSfhr § 18 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 


Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 


Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrategtjänsten 


Folkhälsoforum 2 juni på Quality hotel i Vänersborg. Inbjudan: och 
anmälningsuppgifter skickas ut i början av april. 


Seniorhälsans dag 


Samverkanskonferens våld i nära relation - återkoppling 


Tillsammansveckan 


Halvtidsuppföljning folkhälsoavtal 


Skateparken - invigning i juni 


CAN - drogvaneundersökning åk 9 och åk 2 på gymnasiet 


Förslag till beslut 
att notera informationen 


Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0046 


KSfhr § 19 Övrigt 


Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 


Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Mats Brocker informerar om att rekrytering för ny 
folkhälsostrateg pågår. Förhoppning om att ha en person på plats i augusti. Fritid, 
folkhälsa och kultur blir en egen avdelning med fritidschefen som avdelningschef. 
Folkhälsa kommer att vara en prioriterad strategisk fråga framåt. 


Förslag till beslut 
att notera informationen 


Beslutet skickas till 
Diariet 
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