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Justeringens tid och plats  
  
Sekreterare   Paragrafer 18-25 
 Terése Lomgård 
  
Ordförande  
 Jörgen Molin  
  
Justerare  
 Leif Andersson 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Folkhälsorådet  
  
Sammanträdesdatum 2021-06-07 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift   
  
  

 

Tid och plats 2021-06-07 kl 13.00–17.00 
 Digitalt via Teams samt i Kommunfullmäktigesalen 
Beslutande  
Ledamöter Jörgen Molin (M), HSNN, ordförande  

Kerstin Karlsson (L) 
Emmelie Stackegård Hansen (M) 
Leif Andersson (S),  
Besnik Obertinca (S) 

  
Tjänstgörande ersättare Birgitta Laugmo (L) 
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Övriga närvarande  
Ersättare Rose-Marie Fagerberg (KD) 

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

Fatima Helgesson, Strateg Agenda 2030/folkhälsa, 
Kommunledningsförvaltningen 
 
Maria Eskel, Kvalitetsutvecklare, Socialförvaltningen §25 
Emma Knutsson, fritidsledare §25 
Jan-Vidar Seljegren, fritidsledare §25 
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 KS/2020-0652 

KSfhr § 18 Presentation av Fatima Helgesson, 
processledare Agenda 2030, strateg folkhälsa 

Folkhälsorådets beslut  
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Fatima Helgesson, processledare för agenda 2030 och strateg folkhälsa 
presenterar sig. 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0652 

KSfhr § 19 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
BUN - Fick föredragning av Lupp på senaste mötet. I övrigt är budgetarbetet i 
fokus. 

MBN - Behandlade remiss Agenda 2030 strategi 

TN - Avtal gällande laddplatser för elbilar. På långtidsparkering vid Strömsvattnet 
kommer det att bli 16 platser ev. utökning med ytterligare 4. På parkering 
Skeppsbroplatsen kommer det att bli 8 platser. Avtalen sträcker sig på 10 år. 

SN - Inget att rapportera. Fråga från Rose-Marie Fagerberg gällande förändring av 
rutiner och arbetsuppgifter inom hemtjänsten.  

Fråga gällande ökning av försörjningsstöd. 2019 låg försörjningsstödet på 3-4 
miljoner, år 2020 ökade det till 10 miljoner och prognosen för 2021 är ungefär den 
samma.  

HSN - Ekonomin ser bra ut, men det beror också på att det är mycket som inte 
kunnat genomföras som planerat p.g.a. pandemin.  
 
Beslut gällande folkhälsorådens medel: Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
godkänner utifrån gällande samverkansavtal, att folkhälsoråden i nämndens 
område vid behov omfördelar eller flyttar över medel för att senarelägga eller 
ändra inriktning på beslutande folkhälsoinsatser i 2021 år budget. 

Information om status med arbetet kring framtidens vårdinformationsmiljö. 

Föredragning av Per Möllborg om regionens barnhälsovård. Finns ett stort behov 
inom barnpsykiatrin i övrigt fungerar barnhälsovården bra.  

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0652 

KSfhr § 20 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 § 21 Delegationsbeslut 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0652 

KSfhr § 22 Diskussion inför Budget 2022 

Folkhälsorådets beslut 
att ge folkhälsostategen i uppdrag att ta upp dialogen med kommundirektörens 
ledningsgrupp gällande vilka behov som finns inom förvaltningarna gällande 
inriktning av medel för 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Diskussion i rådet kring hur vi riktar utvecklingsmedel inför 2022.  

Rådet är eniga 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 informerar 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.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Jörgen Molin föreslår att folkhälsostategen får i uppdrag att ta upp dialogen med 
kommundirektörens ledningsgrupp gällande vilka behov som finns inom 
förvaltningarna gällande inriktning av medel för 2022. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0652 

KSfhr § 23 Strömstad överens  

Folkhälsorådets beslut 
att den lokala drogvaneundersökningen genomförs höstterminen 2021. Till rådets 
möte i september önskas återkoppling kring hur resultatet av enkäten tas om 
hand och arbetas med inom elevhälsa och skola. Utifrån detta tas nytt beslut inför 
2022.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Kerstin Karlsson anser att den lokala drogvaneundersökningen fyller sitt syfte och 
bör behållas i någon form. Den snabba återkopplingen av resultatet till 
vårdnadshavarna kan inte ersättas av LUPP och CANs drogvaneundersökning. 
Rose-Marie Fagerberg och Emmelie Stackegård Hansen håller med om detta.  

Leif Andersson håller med om att den snabba återkopplingen är en stor fördel, 
men dock visar CAN, Lupp och den lokala drogvaneundersökningen samma 
resultat. Det talar inte för att genomföra tre enkäter.  

Jörgen Molin önskar återkoppling från skola och elevhälsa, hur resultatet av 
enkäten tas om hand och arbetas vidare med i verksamheterna.  

Leif Andersson föreslår att rådet beslutar att den lokala drogvaneundersökningen 
genomförs höstterminen 2021. Till rådets möte i september önskar återkoppling 
kring hur resultatet av enkäten tas om hand och arbetas med inom elevhälsa och 
skola. Utifrån detta tas nytt beslut inför 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun införde år 2016 metoden Strömstad överens, som grundar 
sig i Öckerömetoden. Metoden har som syfte att få alla vuxna överens om 
nolltolerans vad gäller alkoholkonsumtion hos ungdomar.  

Drogvaneundersökningen genomförs årligen, i början av läsåret, för alla elever i 
högstadiet och gymnasiet. Resultatet av undersökningen återkopplas sedan på 
föräldramöten endast någon vecka efter genomförd undersökning.  

Förutom den årliga drogvaneundersökningen genomförs även LUPP (senast 2020) 
samt CANs drogvaneundersökning (senast 2019) med olika treårsintervall. Dessa 
enkäter berör flera av de frågor som även frågas kring i den lokala 
drogvaneundersökningen.  
Upplevelsen är att det blir en enkättrötthet hos eleverna, det är många enkäter 
som besvaras med liknande frågor.  

Återkoppling till vårdnadshavare gällande drogvanor hos unga i Strömstad kan 
fortsatt ske utifrån resultat av LUPP och CANs drogvaneundersökning.  
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Förslag till beslut 
att avsluta arbetet med årliga drogvaneundersökningar och istället endast 
använda sig av resultat från CANs drogvaneundersökning samt LUPP som båda två 
genomförs med olika treårs intervall.  

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0652 

KSfhr § 24 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen  

Sammanfattning av ärendet 
- Pandemins konsekvenser, återkoppling från möte om lokal lägesbild 

-Information om vidare arbete utifrån LUPP  

-Information om processen med Agenda 2030 strategin 

- Kort information gällande Temaveckan i november - Tillsammans 
hållbarhetsveckan i Strömstad 

-Återkoppling från utdelning av folkhälsopriset 

-Återkoppling från samverkansdag barn och ungas psykiska hälsa, tema 
skolfrånvaro 

-Presentation av Folkhälsans utveckling, Rapport folkhälsomyndigheten 2021 

 
 

Förslag till beslut 
att notera informationen  

Beslutet skickas till 
Diariet  
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KSfhr § 25 Övrigt 
 

 

Återkoppling från utvecklingsarbete Digitalt utanförskap inom socialförvaltningen, 
Maria Eskel – Kvalitetsutvecklare, Socialförvaltningen 

Återkoppling från gemensam fritidsledarutbildning för kommuner i Bohuslän, Jan-
Vidar Seljegren och Emma Knutsson, Fritidsledare  
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