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 KS/2020-0076 

KSfhr § 1 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
BUN- Det har riktats fler hot mot en personal på Skee skola. Polisen utreder och 
förhör. Föräldrarna upplever att de får information. Rutiner och säkerhetsfrågor 
ses över. 
Tre nya verksamhetschefer är tillsatta under förvaltningschefen. Från och med 1/5 
ny tf. förvaltningschef. 

MBN - Inget nytt att rapportera 
 
Tekniska - Inget nytt att rapportera 
 
Ks - Inget nytt att rapportera 
 
SN - Ingen representant 
 
HSNN- Föredragning av årsredovisning för 2019, remissyttrande handlingsplan 
suicidprevention, remissyttrande samverkan barn och ungas bästa, uppföljning av 
stängning av vårdcentral i Åmål, begäran om översyn av läkarassistenters rutiner 
och ansvar, workshop kring hur folkhälsoråden kan utvecklas och stärkas - det ser 
olika ut i olika kommuner. 
Föredragning på beredning för mänskliga rättigheter, forskningsuppdrag om 
anmälningar till patientnämnden som rör psykiatrisk vård 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0077 

KSfhr § 2 Uppföljning folkhälsoavtal 2019 

Folkhälsorådets beslut 
att godkänna uppföljning av folkhälsoavtal 2019 
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. Folkhälsoarbetet ska årligen 
redovisas skriftligt till hälso-och sjukvårdsnämnden. Redovisning ska även ske i 
folkhälsoråd samt i kommunstyrelse. 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård föredrar ärendet. 

Ordförande för folkhälsorådet Leif Andersson godkände och undertecknade 2020-
01-16 uppföljning av folkhälsoavtal. Uppföljningen skulle vara Västra 
Götalandsregionen tillhanda senast 2020-01-25 och innan dess hade 
folkhälsorådet inget möte. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Terése Lomgård 2020-01-17 
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2019 
Avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Strömstad kommun 2016-2019 

Förslag till beslut 
att godkänna uppföljning av folkhälsoavtal 2019 
att skicka uppföljningen vidare till kommunstyrelsen för kännedom 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
Avdelning folkhälsa, Västra Götalandsregionen  
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 KS/2020-0077 

KSfhr § 3 Ekonomisk uppföljning 2019 

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. Ekonomisk 
uppföljning ska årligen redovisas till hälso-och sjukvårdsnämnden. Redovisning 
ska även ske i folkhälsoråd. 
Folkhälsostrateg Terése Lomgård föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning 2019 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen, Agneta Eriksson  
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 4 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 2020 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 5 Redovisning av delegationsbeslut 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar delegationsbeslut för januari 2020 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0106 

KSfhr § 6 Budget 2020 

Folkhälsorådets beslut 
att godkänna redigering av budget 2020 

Sammanfattning av ärendet 
På folkhälsorådets möte i november antogs budget för 2020. I budgeten fattades 
en budgetpost för folkhälsorådets omkostnader. Budgeten har nu setts över och 
medel har omfördelats till budgetpost folkhälsorådet. 

Förslag till beslut 
att godkänna redigering av budget 2020 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Avdelning folkhälsa Västra Götalandsregionen  
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 KS/2020-0060 

KSfhr § 7 Ansökan BUF, kooperativt lärande 
fortsättning 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja ansökan om fortsättning på kooperativ lärande 

Sammanfattning av ärendet 
2019 beviljades barn- och utbildningsförvaltningen utvecklingsmedel för 
kooperativt lärande, ett arbetssätt som gynnar samtliga mål i förvaltningens 
systematiska kvalitetsarbete, bättre arbetsmiljö för eleverna, likvärdig skola och 
ökat elevinflytande. 

Engagemanget och intresset för kooperativt lärande är stort hos lärarna och de 
ser effekter hos eleverna gällande inflytande och arbetsmiljö. För att ytterligare 
befästa metoden och jobba med det långsiktiga målet att åka måluppfyllelsen hos 
eleverna önskar barn- och utbildningsförvaltningen fortsätta arbetet med 
implementering av metoden. 

Förvaltningen önskar genomföra fyra nya uppdrag samt ha ytterligare en 
workshop i uppstartsdagarna 6-7/8 2020. I insatsen ingår samtliga pedagoger från 
förskoleklass till vuxenutbildning, ca 200 personer. 

Enkät om nuläge har gjorts och insatsen kommer kontinuerligt att utvärderas. 

Beräknad kostnad 400 000 kr 
Ansökt belopp 150 000 kr 

Egen finansiering består av 6 h arbetstid per 200 pedagoger (250 000 kr) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-13 
Ansökan om medel till folkhälsoprojekt - kooperativt lärande fortsättning 2020-
01-10 

Förslag till beslut 
att bevilja ansökan om fortsättning på kooperativ lärande 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
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 KS/2020-0104 

KSfhr § 8 Ansökan Amigos 

Folkhälsorådets beslut 
att avslå ansökan 

Beslutsmotivering 
Folkhälsorådet kan ej bevilja medel till en enskild person 
Insatsen avser inte förebyggande och främjande folkhälsoarbete 

Sammanfattning av ärendet 
José Guerra ansöker om medel för ett projekt som kommer att erbjuda 
information och rådgivning till unga och unga vuxna som befinner sig i 
utanförskap, social isolering samt anhöriga som behöver stöd. 

Målet med projektet är att kunna hjälpa unga och unga vuxna samt deras 
anhöriga att slippa slussas runt mellan olika myndigheter. Projektet har också som 
mål att öka deltagarnas engagemang och motivation för att förändra sin 
livssituation samt att öka samverkan mellan olika myndigheter och sjukvården. 

José ansöker om 30 000 kr för uppstart, hemsida, möten och resekostnader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-27 
Ansökan Amigos 

Förslag till beslut 
att avslå ansökan  
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 KS/2020-0107 

KSfhr § 9 Folkhälsopris 

Folkhälsorådets beslut 
att beloppet för folkhälsopriset år 2020 fortsatt är 10 000:- 
att inkomna nomineringar ska vara folkhälsorådet tillhanda senast 6/4 för beslut 
på folkhälsorådets möte 20/4 

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.  
Förslag skall inlämnas till folkhälsorådet senast den 1/5.  
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 2020 fortsatt är 10 000:- 
att inkomna nomineringar ska vara folkhälsorådet tillhanda senast 6/4 för beslut 
på folkhälsorådets möte 20/4 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 10 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg Terése Lomgård föredrar vad som är aktuellt inom 
folkhälsoarbetet 
Agenda 2030 
Trygghetssamverkan (EST) 
Lupp 2020 
Samverkansdag ungas psykiska hälsa 
Trygghetsenkät, Trygghetsvandring och trygghetsdialog Högstadiet - resultat från 
trygghetsenkät samt trygghetsdialog med elever presenteras 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 11 Kurser och konferenser 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
-Folkhälsoforum 6/3 
-Barnrättsdagarna 21-22/4 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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KSfhr § 12 Övrigt 

Folkhälsorådets beslut 
att ändra tid för folkhälsorådets möte 20/4 till 9.30 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande önskar ändra tid för mötet den 20/4 och istället börja mötet kl. 9.30 

Information från folkhälsostrateg, Terése Lomgård om Västra Götalandsregionens 
strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 

Besök från Roland Kindslätt, Strömstads löparklubb. Roland berättar om hur 
medlen som folkhälsorådet beviljar till promenadklassen under Strömstadsmilen 
används. 

Besök från Jonas Andersson, tillgänglighetssamordnare. Jonas berättar om de 
tillgänglighetspromenader som genomförts under det senaste året samt vad de 
resulterat i. 

Förslag till beslut 
att ändra tid för folkhälsorådets möte 20/4 till 9.30 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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