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 Sammanträdesdatum Diarienummer 
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Justeringens tid och plats  
  
Sekreterare   Paragrafer 26 - 31 
 Terése Lomgård 
  
Ordförande  
 Leif Andersson 
  
Justerare  
 Jörgen Molin 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Folkhälsorådet 
  
Sammanträdesdatum 2019-05-20 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift   
  
  

 

Tid och plats 2019-05-20 kl 13–17 
 Kommunstyrelsesalen 
Beslutande  
Ledamöter Mattias Gustafsson (SD) 

Kerstin Karlsson (L) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Besnik Obertinca (S) 
Leif Andersson (S), ordförande 
Jörgen Molin HSN (M), vice ordförande 
Eva Espling HSN (V) 
 

  
Tjänstgörande ersättare  
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Övriga närvarande  
Ersättare Birgitta Laugmo (L) 
  
Övriga deltagare 
Terése Lomgård, Folkhälsostrateg 
 
Britt Älvsäter, Brottsofferjouren 
José Guerra, Steg1 
Jonas Sjölund, Steg1 
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 KS/2019-0106 

KSfhr § 26 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådet 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden: 
Har noterat att folkhälsoperspektivet står med som en av bedömningsgrunderna i 
tjänsteskrivelserna. Än har det inte stått mer än att det är beaktat, men det är bra 
att det står med. 

Socialnämnden:  
Ärenden med koppling till folkhälsa som var uppe på senaste mötet: 
Köerna till särskilt boende 
ökat antal anmälningar till IFO 
Omvärldsbevakning visar att demenssjukdom ökar i yngre ålder 

Barn- och utbildningsförvaltningen: 
Utredning kring ev. nedläggning av skolor på Koster och Tjärnö pågår. 
Utredningen är ute på remiss nu och ska tas upp igen på nästa nämndsmöte.  
Det ska vara en dragning om multikök i Ks senare i veckan 
Gällande hot på skola och förskola i Skee, så har det lugnat ner sig. Rutiner för 
inrymning av skolor tas fram inför hösten. 
Diskussion på förra mötet kring hur BUN kan jobba mer förebyggande, främjande, 
utifrån ett folkhälsoperspektiv. Punkten följs troligtvis upp på nästa möte. 

Tekniska nämnden: 
Försäljningstiderna för torghandeln utökas till 8-20, mån-sön. Det skapar 
förutsättningar för ökad trygghet och säkerhet då fler personer vistas på platsen. 

Fråga från Marie Edvinsson Kristiansen till tekniska nämnden, gällande fortsatt 
utveckling av Kärleksstigen och Strömsdalen. När utomhusgymmet byggdes på 
Kärleksudden fanns en plan på att utöka med olika typer av aktivitetsytor längs 
Strömsvattnet, vad har hänt med den planen? 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0106 

KSfhr § 27 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-maj 2019 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0106 

KSfhr § 28 Redovisning av delegationsärenden 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

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

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (11) 
 Folkhälsorådet  
 Sammanträdesdatum  
 2019-05-20  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 KS/2019-0273 

KSfhr § 29 Folkhälsopris 2019 

Folkhälsorådets beslut 
Folkhälsorådet utser folkhälsopristagare. 
Priset delas ut 6/6 2019 i Stadsparken. 

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. 

Totalt har 18 nomineringar till folkhälsopriset inkommit, följande personer och 
föreningar är nominerade: 
Strömstad simförening 
Berit och Olle Tillqvist (4 nomineringar) 
Tayawik Strömstads multikulturella förening 
Stefan Hansson 
Johanna Johander, Sara Ewert och Maria Wogenius 
Strömstad Löparklubb 
Strömstad Ridklubb 
Jonas Andersson 
Fredrik Fast 
Brottsofferjouren 
Anneline Haug, Strömstad hälsocenter (3 nomineringar) 
Steg1 
Lena Östberg, öppna förskolan 
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Förslag till beslut 
Presidiet har lämnat förslag på folkhälsopristagare. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0106 

KSfhr § 30 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Dags att påminna i respektive nämnd om ansökningar av utvecklingsmedel 
folkhälsa inför 2020 

Ungdomspott 
Folkhälsostrateg tillsammans med kultursamordnare och fritidsansvarig ser över 
möjligheterna för att skapa en ungdomspott för barn och unga. Ett sätt att öka 
barn och ungas delaktighet och inflytande samt skapa förutsättningar för 
att anordna egna aktiviteter/insatser. 

Tema vecka mental hälsa 
Förslag på upplägg inför temavecka mental hälsa presenteras. Det innefattar bl.a. 
elevföreläsningar för högstadiet och gymnasiet med Clara Henry och Hampus 
Nessvold, utbildning av personal inom förskola och skola i HBTQ samt någon 
insats kopplat till heder.  
 
Politikerutbildning i höst 
Den 6/9 anordnas en gemensam utbildningsdag för folkhälsoråden i Bohuslän.  
 
Återkoppling från konferens om spelmissbruk, Leif Andersson ger en kort 
sammanfattning av konferensen om spelmissbruk som han deltog på tidigare i 
vår.  
 
Nytt avtal med HSN är på gång, dialog har först med folkhälsostrateger samt 
kommundirektörer. Beslut kommer att tas i HSN innan sommaren. Vi tar upp 
avtalet som en punkt på nästa möte, då kommer även Agneta Eriksson från 
avdelning Folkhälsa, VG regionen. 

Lokal drogvaneundersökning 
Datum är satta för drogvaneundersökning i högstadiet och gymnasiet. Ett mejl 
kommer att gå ut med information och anmälan till de politiker som önskar delta 
vid genomförandet av undersökningen. 

Informationskampanj - Höj din uppmärksamhet! - riktar sig till personal som 
arbetar med barn och unga för att höja uppmärksamheten kring hedersförtryck. 
Inför sommarlovet är det högre risk att barn utsätts för bortgifte. 
Informationskampanjen riktar sig även till barn och unga för att informera dem 
om vart de ska vända sig om de själva har oro. 

Aktuella konferenser/utbildningar 
Tjejjouren väst 24/5 
Förebygg.nu 13-14/11 
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3/6 har Tanum och Strömstad ett gemensamt presidiemöte för folkhälsoråden. 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 31 Övrigt 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Edvinsson Kristiansen har varit i kontakt med Lena Östberg på 
familjecentralen gällande insatsen Matkassen. De har hittills haft två träffar. På en 
av träffarna medverkade en dietist. Träffarna har varit uppskattade, till hösten 
kommer fler träffar att anordnas. Marie och Eva Espling har blivit inbjudna att 
delta vid nästa träff. 

Återkoppling från stödgruppen Buketten. Stödgrupp för barn till föräldrar med 
missbruk eller psykisk ohälsa. Insatsen har fallit väl ut. Under våren har 7 barn 
deltagit. Det har redan kommit in anmälningar inför hösten. Gruppen kommer ev. 
att delas i två utifrån ålder. 

Besök från Britt Älvsäter - Brottsofferjouren Strömstad Tanum 
Britt berättar om brottsofferjourens verksamhet 

Besök från Jonas Sjölund och José Guerra från verksamheten Steg1 
Steg1 har som mål att få ungdomar i sysselsättning, de erbjuder stöd på grupp och 
individnivå. Verksamheten har drivits som projekt i samverkan mellan kommun 
och samordningsförbund i 1,5 år. Projektet tar slut i november, om verksamheten 
ska fortsätta är det kommunen som får ta över ansvaret och implementera i sin 
ordinarie verksamhet. Idag drivs verksamheten under arbetsmarknadsenheten. 

Förslag till beslut 
att notera informationen 
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