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 Folkhälsorådet   
 Sammanträdesdatum Ärende 
 2019-11-11 KS/2019-0601 
   
    

Justeringens tid och lats  
  
Sekreterare   Paragrafer 43–53 
 Terése Lomgård 
  
Ordförande  
 Leif Andersson 
  
Justerare  
 Eva Espling 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Folkhälsorådet 
  
Sammanträdesdatum 2019-11-11 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift   
  
  

 

Tid och plats 2019-11-11 kl. 13–17 
 Kommunfullmäktigesalen 
Beslutande  
Ledamöter Kerstin Karlsson (L) 

Besnik Obertinca (S) 
Leif Andersson (S), ordförande 
Eva Espling (V), HSN 

  
Tjänstgörande ersättare Birgitta Laugmo (L) 

Sanja Lilli Gohlke (SD) 
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Övriga närvarande  
Ersättare  
  
Övriga deltagare 
Terése Lomgård, Folkhälsostrateg 
Elisabeth Johansson, utvecklingsstrateg socialförvaltningen (§ 47) 
Andreas Anneflod, familjecentralen (§ 47) 
Susann Persson, May Ingridsdotter, Marie Edvinsson Kristiansen, Sköna bönor, Atma center (§ 47) 
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 KS/2019-0106 

KSfhr § 43 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden 
- inget att rapportera 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
-Bygge pågår på Rossö skola och förskola 

Miljö- och byggnämnden 
-vid alla beslut så finns folkhälsoperspektivet och barnrättsperspektivet beaktat i 
tjänsteskrivelserna 
-tillsyn av ventilation pågår 
-översyn av lekplatser pågår 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 
-aktuella ärenden: Ronden, Tandvården samt ACG utredningen. Inga beslut tagna 
gällande tandvården. ACG utredningen ligger på hälso- och sjukvårdsstyrelsens 
bord. 

Socialnämnden 
-en prioriterat fråga är särskilt boende, många står på kö och det är flera som 
väntat länge. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0106 

KSfhr § 44 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-
november 2019 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0106 

KSfhr § 45 Redovisning av delegationsärenden 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar delegationsbeslut för januari-
november 2019 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2018-0597 

KSfhr § 46 Ansökan Familjecentralen, komplettering  

Folkhälsorådets beslut 
att betala ut de beviljade 50 000:- till familjecentralen. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför 2019 ansökte familjecentralen om medel för uppstart av 
utökad familjerådgivning. Bakom ansökan stod Capio vårdcentral, som en del av 
familjecentralen. Då de inte själva kunde delfinansiera utvecklingsarbetet har inte 
de beviljade medlen på 50 000:- betalats ut. 
 
På folkhälsorådets möte i september ombads Capio vårdcentral att till nästa möte 
inkomma med beräkning av utbildningskostnader för personal samt 
arbetstidskostnad då detta kan ses som en delfinansiering så att insatsen kan 
komma igång.   

En sammanställning av egenfinansiering har nu inkommit till folkhälsorådet. 
Sammanställningen föredras av folkhälsostrategen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Capio vårdcentral  
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 KS/2019-0106 

KSfhr § 47 Inkomna ansökningar  
 
Folkhälsorådets beslut 
att uppdrag åt folkhälsostrategen att besluta gällande ansökan från Träffpunkten 
och Kulturskolan, då dessa går under delegationsrätten 
 
att uppdra åt folkhälsostrategen att efter möte med pensionärsföreningarna och 
fritidsansvarig Kurt Dahlberg, ta beslut gällande ansökningar om äldres hälsa 
 
att bevilja ansökan från Strömstads löparklubb  
 
att bevilja ansökan från Socialförvaltningen 
 
att bevilja ansökan från Familjecentralen 
 
att avslå ansökan från Sköna bönor, ansökan avser mer rehabiliterande, 
behandlande insatser än främjande och förebyggande. Rådet anser också att 
ansökan inte är tillräckligt förankrad med de aktörer som är tänkta att samverka 
med. 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoarbetet i Strömstads kommun styrs av avtal med HSN (hälso- och 
sjukvårdsnämnd norra). Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera 
för norra HSN och kommunen. Parterna svarar gemensamt för finansieringen av: 
- lön och omkostnader för en heltid folkhälsostrateg 
- insatser utifrån gemensamma prioriteringar 

Folkhälsorådet i Strömstad har 600 000 kr att fördela på ansökningsbara medel. 
Inför 2020 har följande ansökningar inkommit till folkhälsorådet: 

Elevföreläsning, skärmhjärnan 60 000:- (beslutad på mötet i september) 

Hälsofrämjande aktiviteter för äldre 56 400:- 
Strömstads löparklubb 35 000:- 
Socialförvaltningen 42 000:- 
Familjecentralen 65 000:- 
Sköna bönor  126 320:- 

För beslut på delegation: 
Träffpunkten 10 000:- 
Kulturskolan 8 800:- 
Äldres hälsa 16 000:- 

Totalt inkomna ansökningar:  419 520 kr 
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Beslutsunderlag 
Inkomna ansökningar samt föredragning gällande ansökan från 
Socialförvaltningen, Familjecentralen samt Sköna bönor. 

Förslag till beslut 
att bevilja medel till ansökningar från Strömstads löparklubb 
och Familjecentralen. Presidiet önskar diskussion i rådet kring övriga ansökningar. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att uppdrag åt folkhälsostrategen att besluta gällande ansökan från Träffpunkten 
och Kulturskolan 
att uppdra åt folkhälsostrategen att efter möte med pensionärsföreningarna och 
fritidsansvarig Kurt Dahlberg, ta beslut gällande ansökningar om äldres hälsa 
att bevilja ansökan från Strömstads löparklubb  
att bevilja ansökan från Socialförvaltningen 
att bevilja ansökan från Familjecentralen 
att avslå ansökan från Sköna bönor, ansökan avser mer rehabiliterande, 
behandlande insatser än främjande och förebyggande. Rådet anser också att 
ansökan inte är tillräckligt förankrad med de aktörer som är tänkta att samverka 
med. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Strömstads löparklubb 
Socialförvaltningen 
Familjecentralen 
Sköna bönor  
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 KS/2019-0106 

KSfhr § 48 Budget 2020 

Folkhälsorådets beslut 
att godkänna budget 2020 utifrån den revidering som gjorts under mötet 

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, redovisar utkast till budget 2020. 

Förslag till beslut 
att godkänna budget 2020 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att revidera förslag till budget utifrån de beslut som tagits under § 47  
att folkhälsostrategen för dialog med förvaltningschefer gällande de medel som ej 
är avsatta till ansökningar samt   
att återkoppla till rådet på nästa möte i februari 2020 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Agneta Eriksson, avdelning social hållbarhet, VG regionen  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (15) 
 Folkhälsorådet   
 Sammanträdesdatum  
 2019-11-11  
   
    

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

 

 

 KS/2019-0106 

KSfhr § 49 Mötestider för 2020 

Folkhälsorådets beslut 
att fastställa datum och tid för årets första möte till 10/2 kl. 13-17 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till mötestider år 2020: 

Måndag 10/2 kl. 13-17 
Måndag 20/4 kl. 13-17 
Måndag 15/6 kl. 13-17 
Måndag 28/9 kl. 13-17 
Måndag 23/11 kl. 13-17 

Förslag på tider för presidiemöten: 

Måndag 27/1 kl. 9-12 
Måndag 6/4 kl. 9-12 
Måndag 1/6 kl. 9-12 
Måndag 14/9 kl. 9-12 
Måndag 9/11 kl. 9-12 

Förslag till beslut 
att godkänna förslag till mötestider för året 2020 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att nästa möte för folkhälsorådet blir 10/2 2020 kl. 13-17 
resterande datum dubbelkollas med tekniska nämnden, så att de inte krockar 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0106 

KSfhr § 50 Presentation av resultat från årets 
drogvaneundersökning 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg Terése Lomgård redovisar resulterat från årets 
drogvaneundersökning. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0106 

KSfhr § 51 Aktuellt från folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (15) 
 Folkhälsorådet   
 Sammanträdesdatum  
 2019-11-11  
   
    

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

 

 

  

KSfhr § 52 Kurser och konferenser 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
återkoppling från Vann 6/9 
återkoppling från att förebygga suicid i fysisk miljö 24/10 

Folkhälsoforum 6/3 i Uddevalla, Bohusgården 

Barnrättsdagarna 21-22/4 i Örebro. Tema: Varje barns rätt till utveckling 

  

Beslutet skickas till 
Diariet  
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KSfhr § 53 Övrigt 
 

Inga övriga frågor 
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