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Närvarolista 
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Protokoll folkhälsorådet 20 mars 2023
(Signerat, SHA-256 F752C315652400859916F56379D3B0A4978695EE28AF848DD6AC417F12D923C5)

Sida 2 av 19



Folkhälsorådet 

Dokumenttyp Sida: 3 (18) 

Sammanträdesprotokoll 

Datum: 2023-03-20 
 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 

Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

 

Innehåll 

KSfhr § 1 Information om folkhälsoavtal 4 

KSfhr § 2 Uppföljning folkhälsoavtal 2022 5 

KSfhr § 3 Information om Agenda 2030 6 

KSfhr § 4 Budget 2023 7 

KSfhr § 5 Ansökan - Ledarutbildning Strömstad Cykelklubb 8 

KSfhr § 6 Delegationsbeslut 9 

KSfhr § 7 Ekonomisk redovisning 10 

KSfhr § 8 Folkhälsopris 2023 11 

KSfhr § 9 Folkhälsoplan 2024-2026 13 

KSfhr § 10 Runda från nämnderna 15 

KSfhr § 11 Information om insatsen bok  musik 17 

KSfhr § 12 Aktuellt inom folkhälsoområdet 18 
 

Protokoll folkhälsorådet 20 mars 2023
(Signerat, SHA-256 F752C315652400859916F56379D3B0A4978695EE28AF848DD6AC417F12D923C5)

Sida 3 av 19



Folkhälsorådet 

Dokumenttyp Sida: 4 (18) 

Sammanträdesprotokoll 

Datum: 2023-03-20 
 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 

Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

 

KSfhr § 1 Information om folkhälsoavtal 

Ärende: KS/2023-0107 

Folkhälsorådets beslut 
att tacka för informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Agneta Eriksson, regionsutvecklare vid Västra Götalandsregionen, informerade 
om gällande folkhälsoavtal mellan Strömstads kommun och delregional nämnd 
norra (tidigare norra hälso- och sjukvårdsnämnden), vad som är aktuellt inom 
regionen samt vad det innebär för ledamöter att sitta i ett folkhälsoråd. 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoavtal 2020-2023 

Förslag till beslut 
att tacka för informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 2 Uppföljning folkhälsoavtal 2022 

Ärende: KS/2023-0170 

Folkhälsorådets beslut 
att godkänna uppföljning av folkhälsoavtal 2022, 

att godkänna ekonomisk uppföljning 2022 samt, 

att skicka uppföljningen vidare till kommunstyrelsen för kännedom 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoarbetet i Strömstads kommun regleras via avtal mellan norra 
delregionala nämnden (tidigare norra hälso- och sjukvårdsnämnden) vid Västra 
Götalandsregionen och Strömstads kommun. Uppföljning ska ske årligen. 
Insatserna ska sammanställas senast den 25 januari 2023 och den ekonomiska 
uppföljningen senast den 15 februari 2023.  

Redovisningarna ska tillhandahållas norra delregionala nämnden och 
kommunstyrelsen i Strömstads kommun ska ställa sig bakom uppföljningen.  

Folkhälsostrateg, Irma Nordin föredrog ärendet. 

Ordförande för folkhälsorådet Pia Tysklind godkände och undertecknade 2023- 
01-25 uppföljningen av folkhälsoavtalet. Uppföljningen skulle vara Västra 
Götalandsregionen tillhanda senast 2023-01-25 och innan dess hade 
folkhälsorådet inget möte. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2023 
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2022 
Ekonomisk uppföljning 2022 
Avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Strömstads kommun 2020–2023 

Förslag till beslut 
att godkänna uppföljning av folkhälsoavtal 2022, 

att godkänna ekonomisk uppföljning 2022 samt, 

att skicka uppföljningen vidare till kommunstyrelsen för kännedom 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
Norra delregionala nämnden 
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KSfhr § 3 Information om Agenda 2030 

Ärende: KS/2023-0178 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Processledare för Agenda 2030, informerade om arbetet med hållbar utveckling 
inom Strömstads kommun. Bl.a. har förtroendevalda och tjänstepersoner 
möjlighet att gå en digital utbildning om Agenda 2030 och de globala målen för 
hållbar utveckling. Utbildningen ges vid två tillfällen: 13/4 och 19/4 2023. 
Utbildningarna är en del i projektet Glokala Sverige och riktar sig till kommuner 
och regioner som är deltagare i projektet, vilket Strömstads kommun är.   

Förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 4 Budget 2023 

Ärende: KS/2022-0619 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådet antog föreslagen budget för folkhälsorådet 2023, vid sitt möte den 
28 november 2022. Folkhälsorådets budget skulle vara Västra Götalandsregionen 
tillhanda senast 2022-12-01. 

Strömstads folkhälsoarbete styrs av ett folkhälsoavtal mellan delregional nämnd 
norra (tidigare hälso- och sjukvårdsnämnd norra) vid Västra Götalandsregionen 
och Strömstads kommun. Folkhälsorådets insatser delfinansieras mellan båda 
parter, medel fördelas på tjänsten folkhälsostrateg 100 procent, folkhälsoråd 
samt insatser inom de prioriterade områdena.  

Sett till ny mandatperiod, presenterade folkhälsostrategen budgeten 2023 för det 
nya folkhälsorådet. 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 5 Ansökan - Ledarutbildning Strömstad 
Cykelklubb 

Ärende: KS/2022-0517 

Folkhälsorådets beslut 
att avslå ansökan med hänvisning till att folkhälsorådet inte har medel för 
innevarande år 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad cykelklubb har för avsikt att utbilda ledare för att kunna möta ett 
växande behov inom barn- och ungdomsverksamhet. Barn- och 
ungdomsverksamheten bedriver cykling med fokus på gemenskap, glädje och 
rörelseträning. Idag har vi åldrar från 5 till 17 år och ser ett ökat intresse och 
behöver utbilda fler ledare. Målet är att kunna ta emot fler barn- och ungdomar 
med bibehållen kvalitet. 

Syftet med insatsen är att vi vill att barn- och ungdomar ska röra på sig och hitta 
en värdefull aktivitet. 

Jämfört med många andra föreningar så har klubben låg medlemsavgift vilket gör 
att tröskeln är låg oavsett ekonomiska förutsättningar. Klubben välkomnar killar 
och tjejer på lika villkor. Det har visat sig att cykling attraherar barn- och 
ungdomar som upplever att de inte platsar inom lagidrott. Cyklingen erbjuder en 
plats där man kan delta utan fokus på tävling. 

Detta är en punktinsats och klubben kommer fortsätta sin verksamhet oavsett 
medel eller inte från folkhälsorådet. 

Ansökt belopp: 20 000 kr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2023 
Ansökan – Ledarutbildning Strömstad cykelklubb 

Förslag till beslut 
att avslå ansökan med hänvisning till att folkhälsorådet inte har medel för 
innevarande år 

Beslutet skickas till 
Strömstad cykelklubb 
Diariet 
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KSfhr § 6 Delegationsbeslut 

Ärende: KS/2023-0178 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns inga delegationsbeslut tagna för perioden jan-feb 2023. 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 7 Ekonomisk redovisning 

Ärende: KS/2023-0178 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Inga utbetalningar rörande folkhälsorådets utvecklingsmedel för året 2023 har 
gjorts ännu. 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 8 Folkhälsopris 2023 

Ärende: KS/2023-0146 

Folkhälsorådets beslut 
att beloppet för folkhälsopriset år 2023 är 5 000 kronor, samt 

att utse Friluftsfrämjandet i Strömstad till mottagare av folkhälsopriset 2023. 

Motiveringen för nomineringen lyder: Friluftsfrämjandet i Strömstad har på ett 
inspirerande sätt uppmuntrat invånarna till fysisk aktivitet i skog och mark. Det 
spelar ingen roll om man är nybörjare eller inbiten fantast. Friluftsfrämjandet är 
en viktig röst för friluftslivet, allemansrätten, ökad livsglädje hos invånare och 
utveckling av folkhälsan, samt respekt för naturen. 

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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2023 
Folkhälsorådets riktlinjer för folkhälsopriset 
Nomineringar 

Förslag till beslut 
att beloppet för folkhälsopriset år 2023 är 5 000 kronor, samt 

att utse Friluftsfrämjandet i Strömstad till mottagare av folkhälsopriset 2023. 

Motiveringen för nomineringen lyder: Friluftsfrämjandet i Strömstad har på ett 
inspirerande sätt uppmuntrat invånarna till fysisk aktivitet i skog och mark. Det 
spelar ingen roll om man är nybörjare eller inbiten fantast. Friluftsfrämjandet är 
en viktig röst för friluftslivet, allemansrätten, ökad livsglädje hos invånare och 
utveckling av folkhälsan, samt respekt för naturen. 
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Beslutet skickas till 
Pristagaren 
Diariet 
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KSfhr § 9 Folkhälsoplan 2024-2026 

Ärende: KS/2023-0183 

Folkhälsorådets beslut 
att ledamöterna i folkhälsorådet går ut och frågar sina respektive nämnder vad de 
tycker är viktiga frågor i folkhälsoarbetet inför de kommande tre åren 

att ledamöterna i folkhälsorådet informerar sina nämnder att bjuda in 
folkhälsostrategen för en presentation om folkhälsa kopplat till nämndernas 
ansvars- och verksamhetsområden, samt 

att folkhälsostrategen får i uppdrag att ta fram förslag på utvecklingsområden för 
det lokala folkhälsoarbetet samt ett utkast till plan planeras vara färdigt till 
folkhälsorådets oktobermöte.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt det folkhälsoavtal som styr folkhälsoarbetet ska det finnas en 
folkhälsoplan/-program i Strömstad. Folkhälsoarbetet ska utgå från gemensamt 
framtagna behovsbilder och prioriteringar. Planen ska innehålla beskrivning av 
prioriteringar kring vilken/vilka målgrupper som lokalt i kommunen är i störts 
behov av insatser för att förbättra folkhälsan samt uppföljningsbara mål och 
delmål för de aktuella insatserna i syfte att förbättra folkhälsan. Folkhälsoplanen 
löpte ut 2022 och nuvarande inriktningsdokument för folkhälsa gäller för 2022–
2023. 

Presidiet föreslår följande tidsplan för folkhälsoplansprocessen: 

• att ledamöterna i folkhälsorådet går ut och frågar sina respektive nämnder 
vad de tycker är viktiga frågor i folkhälsoarbetet inför de kommande tre åren 

• att ledamöterna i folkhälsorådet informerar sina nämnder att bjuda in 
folkhälsostrategen för en presentation om folkhälsa kopplat till nämndernas 
ansvars- och verksamhetsområden 

• att folkhälsostrategen får i uppdrag att ta fram förslag på 
utvecklingsområden för det lokala folkhälsoarbetet samt ett utkast till plan 
planeras vara färdigt till folkhälsorådets oktobermöte.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2023 
Inriktningsdokument folkhälsa 2022–2023 

Förslag till beslut 
att ledamöterna i folkhälsorådet går ut och frågar sina respektive nämnder vad de 
tycker är viktiga frågor i folkhälsoarbetet inför de kommande tre åren 

att ledamöterna i folkhälsorådet informerar sina nämnder att bjuda in 
folkhälsostrategen för en presentation om folkhälsa kopplat till nämndernas 
ansvars- och verksamhetsområden, samt 

Protokoll folkhälsorådet 20 mars 2023
(Signerat, SHA-256 F752C315652400859916F56379D3B0A4978695EE28AF848DD6AC417F12D923C5)

Sida 13 av 19



Folkhälsorådet 

Dokumenttyp Sida: 14 (18) 

Sammanträdesprotokoll 

Datum: 2023-03-20 
 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 

Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

 

att folkhälsostrategen får i uppdrag att ta fram förslag på utvecklingsområden för 
det lokala folkhälsoarbetet samt ett utkast till plan planeras vara färdigt till 
folkhälsorådets oktobermöte.  

Beslutet skickas till 
Diariet 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
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KSfhr § 10 Runda från nämnderna 

Ärende: KS/2023-0178 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen, samt 

att förslaget från folkhälsorådets presidium tas upp på nytt vid folkhälsorådets 
möte i april 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådets presidium diskuterade vid sitt senaste möte vilket utbyte 
deltagande ledamöter/aktörer kan ha av varandra vid folkhälsoråden samt hur 
nämnderna kan få in folkhälsoperspektivet i sitt ordinarie arbete.  

Ledamöter från nämnderna som ingår i folkhälsorådet ska:  

• bevaka och uppmuntra att folkhälsoperspektivet tas i hänseende i de egna 
nämnderna utifrån verksamhets- och ansvarsområden 

• informerar om vad som tagits upp i folkhälsorådet, samt 
• återkopplar till folkhälsorådet vad som lyfts i de egna nämnderna 

Folkhälsorådets presidium föreslår att folkhälsorådet, att följande nedanstående 
punkter är stående vid folkhälsorådets möten:  

Runda från nämnderna 

1. Aktuellt kopplat till Strömstads kommuns hållbarhetsmål "En hållbar 
kommun"/eller folkhälsoinsats  

2. Gott exempel/utmaning/behov eller prioriteringar 

Förslaget från folkhälsorådets presidium tas upp på nytt vid folkhälsorådets möte i 
april på grund av tidsbrist vid mötet den 20 mars 2023. 

Information från nämnderna 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Vid nämndens utbildningsdag, var en del fokus under dagen på det tobaksfria 
snuset (även kallat "det vita snuset"), som tobaksföretagen marknadsfört hårt 
mot unga. 

Kommunstyrelsen 
Olika områden som ligger under kommunstyrelsen, kommer att komma mer på 
agendan. Detaljfrågor ligger under kommunstyrelsen, viktigt att få in 
folkhälsoperspektivet. 
 

Tekniska nämnden 
Bygger för närvarande en lekplats vid Skee. Julia Taubes bro över Strömsån 
renoveras, bron kommer att få nya balkar och nytt räcke. Bron vid Roddklubben 
kommer förhoppningsvis bli en kombinerad gång- och cykelbro om medel beviljas. 

Protokoll folkhälsorådet 20 mars 2023
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Delregionala nämnden 
Har haft ett möte under 2023, med bland annat fokus på den nya strukturen. 
Nämnden har två utbildningsdagar slutet på mars. 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 13 mars 2023 

Förslag till beslut 
att punkterna Aktuellt kopplat till Strömstads kommuns hållbarhetsmål "En 
hållbar kommun"/eller folkhälsoinsats samt Gott exempel/utmaning/behov eller 
prioriteringar, införs som en stående punkt vid folkhälsorådets möten. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 11 Information om insatsen bok och musik 

Ärende: KS/2022-0516 

Folkhälsorådets beslut 
att tacka för informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Studieförbundet Vuxenskolan SV Väst beviljades 2020 medel från folkhälsorådet, 
för genomförande av utvecklingsarbete Bok och Musik riktat till individer i daglig 
verksamhet. Insatsen kunde inte påbörjas förrän våren 2022 på grund av covid-
19-pandemin. Monica Andersson (verksamhetsutvecklare) vid Studieförbundet 
Vuxenskolan SV Väst presenterade utfallet av insatsen. 

Förslag till beslut 
att tacka för informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 12 Aktuellt inom folkhälsoområdet 

Ärende: KS/2023-0178 

Folkhälsorådets beslut 
att tacka för informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förlängning av nuvarande folkhälsoavtal: i samband med ny politisk organisering i 
Västra Götalandsregionen finns det en vilja att effektivisera och göra mer lika i de 
avtal och processer där regionen samverkar med kommunerna. Kommunstyrelsen 
ställde sig bakom förslaget att nuvarande folkhälsoavtal förlängs max två år den 1 
mars 2023. 

Digital samverkanskonferens med fokus på våldsutövare genomfördes den 16 
mars 2023. För tredje året i rad var Strömstads folkhälsoråd medarrangör 
tillsammans med folkhälsoråden i Tanum, Lysekil, Sotenäs och Bengtsfors 
kommuner samt polisen och brottsofferjouren. Dagen samlade över 550 deltagare 
från hela Sverige. 

Ungdomsenkäten LUPP - Strömstads kommun har anmält sitt deltagande för att 
genomföra LUPP:n hösten 2023. 

Digital föreläsningsserie om suicidprevention planeras tillsammans Suicide Zero, 
kommunerna i norra Bohuslän och Fyrbodals kommunalförbund. 

Följande datum är satta: 

• 23/3 kl. 18:00 Livsviktiga snack (riktad till föräldrar som har barn i 9–12 års 
åldern) 

• 30/3 kl. 18:00 Våga Fråga (vuxna) 
• 5/4 kl. 15:00 Våga Fråga äldre 

Förslag till beslut 
att tacka för informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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Närvarolista 


Beslutande 


Ledamöter Pia Tysklind (S), ordförande 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Sven Nilsson (SD) 
Uno Nilsson (S) 
Henrik Josten (VGR) 


Tjänstgörande ersättare  


Övriga närvarande 


Ersättare Lars Åke Karlgren (V) 


Övriga deltagare Irma Nordin, Folkhälsostrateg, Strömstads kommun 
Agneta Eriksson, Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen, § 1 
Fatima Helgesson, Processledare Agenda 2030, Strömstads kommun, § 3 
Monika Andersson, Verksamhetsutvecklare, Studieförbundet vuxenskolan 
SV Väst, § 11  
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KSfhr § 1 Information om folkhälsoavtal 


Ärende: KS/2023-0107 


Folkhälsorådets beslut 
att tacka för informationen 


Sammanfattning av ärendet 
Agneta Eriksson, regionsutvecklare vid Västra Götalandsregionen, informerade 
om gällande folkhälsoavtal mellan Strömstads kommun och delregional nämnd 
norra (tidigare norra hälso- och sjukvårdsnämnden), vad som är aktuellt inom 
regionen samt vad det innebär för ledamöter att sitta i ett folkhälsoråd. 


Beslutsunderlag 
Folkhälsoavtal 2020-2023 


Förslag till beslut 
att tacka för informationen 


Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 2 Uppföljning folkhälsoavtal 2022 


Ärende: KS/2023-0170 


Folkhälsorådets beslut 
att godkänna uppföljning av folkhälsoavtal 2022, 


att godkänna ekonomisk uppföljning 2022 samt, 


att skicka uppföljningen vidare till kommunstyrelsen för kännedom 


Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoarbetet i Strömstads kommun regleras via avtal mellan norra 
delregionala nämnden (tidigare norra hälso- och sjukvårdsnämnden) vid Västra 
Götalandsregionen och Strömstads kommun. Uppföljning ska ske årligen. 
Insatserna ska sammanställas senast den 25 januari 2023 och den ekonomiska 
uppföljningen senast den 15 februari 2023.  


Redovisningarna ska tillhandahållas norra delregionala nämnden och 
kommunstyrelsen i Strömstads kommun ska ställa sig bakom uppföljningen.  


Folkhälsostrateg, Irma Nordin föredrog ärendet. 


Ordförande för folkhälsorådet Pia Tysklind godkände och undertecknade 2023- 
01-25 uppföljningen av folkhälsoavtalet. Uppföljningen skulle vara Västra 
Götalandsregionen tillhanda senast 2023-01-25 och innan dess hade 
folkhälsorådet inget möte. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2023 
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2022 
Ekonomisk uppföljning 2022 
Avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Strömstads kommun 2020–2023 


Förslag till beslut 
att godkänna uppföljning av folkhälsoavtal 2022, 


att godkänna ekonomisk uppföljning 2022 samt, 


att skicka uppföljningen vidare till kommunstyrelsen för kännedom 


Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
Norra delregionala nämnden 
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KSfhr § 3 Information om Agenda 2030 


Ärende: KS/2023-0178 


Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen. 


Sammanfattning av ärendet 
Processledare för Agenda 2030, informerade om arbetet med hållbar utveckling 
inom Strömstads kommun. Bl.a. har förtroendevalda och tjänstepersoner 
möjlighet att gå en digital utbildning om Agenda 2030 och de globala målen för 
hållbar utveckling. Utbildningen ges vid två tillfällen: 13/4 och 19/4 2023. 
Utbildningarna är en del i projektet Glokala Sverige och riktar sig till kommuner 
och regioner som är deltagare i projektet, vilket Strömstads kommun är.   


Förslag till beslut 
att notera informationen. 


Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 4 Budget 2023 


Ärende: KS/2022-0619 


Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 


Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådet antog föreslagen budget för folkhälsorådet 2023, vid sitt möte den 
28 november 2022. Folkhälsorådets budget skulle vara Västra Götalandsregionen 
tillhanda senast 2022-12-01. 


Strömstads folkhälsoarbete styrs av ett folkhälsoavtal mellan delregional nämnd 
norra (tidigare hälso- och sjukvårdsnämnd norra) vid Västra Götalandsregionen 
och Strömstads kommun. Folkhälsorådets insatser delfinansieras mellan båda 
parter, medel fördelas på tjänsten folkhälsostrateg 100 procent, folkhälsoråd 
samt insatser inom de prioriterade områdena.  


Sett till ny mandatperiod, presenterade folkhälsostrategen budgeten 2023 för det 
nya folkhälsorådet. 


Förslag till beslut 
att notera informationen 


Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 5 Ansökan - Ledarutbildning Strömstad 
Cykelklubb 


Ärende: KS/2022-0517 


Folkhälsorådets beslut 
att avslå ansökan med hänvisning till att folkhälsorådet inte har medel för 
innevarande år 


Sammanfattning av ärendet 
Strömstad cykelklubb har för avsikt att utbilda ledare för att kunna möta ett 
växande behov inom barn- och ungdomsverksamhet. Barn- och 
ungdomsverksamheten bedriver cykling med fokus på gemenskap, glädje och 
rörelseträning. Idag har vi åldrar från 5 till 17 år och ser ett ökat intresse och 
behöver utbilda fler ledare. Målet är att kunna ta emot fler barn- och ungdomar 
med bibehållen kvalitet. 


Syftet med insatsen är att vi vill att barn- och ungdomar ska röra på sig och hitta 
en värdefull aktivitet. 


Jämfört med många andra föreningar så har klubben låg medlemsavgift vilket gör 
att tröskeln är låg oavsett ekonomiska förutsättningar. Klubben välkomnar killar 
och tjejer på lika villkor. Det har visat sig att cykling attraherar barn- och 
ungdomar som upplever att de inte platsar inom lagidrott. Cyklingen erbjuder en 
plats där man kan delta utan fokus på tävling. 


Detta är en punktinsats och klubben kommer fortsätta sin verksamhet oavsett 
medel eller inte från folkhälsorådet. 


Ansökt belopp: 20 000 kr 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2023 
Ansökan – Ledarutbildning Strömstad cykelklubb 


Förslag till beslut 
att avslå ansökan med hänvisning till att folkhälsorådet inte har medel för 
innevarande år 


Beslutet skickas till 
Strömstad cykelklubb 
Diariet 
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KSfhr § 6 Delegationsbeslut 


Ärende: KS/2023-0178 


Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 


Sammanfattning av ärendet 
Det finns inga delegationsbeslut tagna för perioden jan-feb 2023. 


Förslag till beslut 
att notera informationen 


Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 7 Ekonomisk redovisning 


Ärende: KS/2023-0178 


Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 


Sammanfattning av ärendet 
Inga utbetalningar rörande folkhälsorådets utvecklingsmedel för året 2023 har 
gjorts ännu. 


Förslag till beslut 
att notera informationen 


Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 8 Folkhälsopris 2023 


Ärende: KS/2023-0146 


Folkhälsorådets beslut 
att beloppet för folkhälsopriset år 2023 är 5 000 kronor, samt 


att utse Friluftsfrämjandet i Strömstad till mottagare av folkhälsopriset 2023. 


Motiveringen för nomineringen lyder: Friluftsfrämjandet i Strömstad har på ett 
inspirerande sätt uppmuntrat invånarna till fysisk aktivitet i skog och mark. Det 
spelar ingen roll om man är nybörjare eller inbiten fantast. Friluftsfrämjandet är 
en viktig röst för friluftslivet, allemansrätten, ökad livsglädje hos invånare och 
utveckling av folkhälsan, samt respekt för naturen. 


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. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2023 
Folkhälsorådets riktlinjer för folkhälsopriset 
Nomineringar 


Förslag till beslut 
att beloppet för folkhälsopriset år 2023 är 5 000 kronor, samt 


att utse Friluftsfrämjandet i Strömstad till mottagare av folkhälsopriset 2023. 


Motiveringen för nomineringen lyder: Friluftsfrämjandet i Strömstad har på ett 
inspirerande sätt uppmuntrat invånarna till fysisk aktivitet i skog och mark. Det 
spelar ingen roll om man är nybörjare eller inbiten fantast. Friluftsfrämjandet är 
en viktig röst för friluftslivet, allemansrätten, ökad livsglädje hos invånare och 
utveckling av folkhälsan, samt respekt för naturen. 
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Beslutet skickas till 
Pristagaren 
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KSfhr § 9 Folkhälsoplan 2024-2026 


Ärende: KS/2023-0183 


Folkhälsorådets beslut 
att ledamöterna i folkhälsorådet går ut och frågar sina respektive nämnder vad de 
tycker är viktiga frågor i folkhälsoarbetet inför de kommande tre åren 


att ledamöterna i folkhälsorådet informerar sina nämnder att bjuda in 
folkhälsostrategen för en presentation om folkhälsa kopplat till nämndernas 
ansvars- och verksamhetsområden, samt 


att folkhälsostrategen får i uppdrag att ta fram förslag på utvecklingsområden för 
det lokala folkhälsoarbetet samt ett utkast till plan planeras vara färdigt till 
folkhälsorådets oktobermöte.  


Sammanfattning av ärendet 
Enligt det folkhälsoavtal som styr folkhälsoarbetet ska det finnas en 
folkhälsoplan/-program i Strömstad. Folkhälsoarbetet ska utgå från gemensamt 
framtagna behovsbilder och prioriteringar. Planen ska innehålla beskrivning av 
prioriteringar kring vilken/vilka målgrupper som lokalt i kommunen är i störts 
behov av insatser för att förbättra folkhälsan samt uppföljningsbara mål och 
delmål för de aktuella insatserna i syfte att förbättra folkhälsan. Folkhälsoplanen 
löpte ut 2022 och nuvarande inriktningsdokument för folkhälsa gäller för 2022–
2023. 


Presidiet föreslår följande tidsplan för folkhälsoplansprocessen: 


• att ledamöterna i folkhälsorådet går ut och frågar sina respektive nämnder 
vad de tycker är viktiga frågor i folkhälsoarbetet inför de kommande tre åren 


• att ledamöterna i folkhälsorådet informerar sina nämnder att bjuda in 
folkhälsostrategen för en presentation om folkhälsa kopplat till nämndernas 
ansvars- och verksamhetsområden 


• att folkhälsostrategen får i uppdrag att ta fram förslag på 
utvecklingsområden för det lokala folkhälsoarbetet samt ett utkast till plan 
planeras vara färdigt till folkhälsorådets oktobermöte.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2023 
Inriktningsdokument folkhälsa 2022–2023 


Förslag till beslut 
att ledamöterna i folkhälsorådet går ut och frågar sina respektive nämnder vad de 
tycker är viktiga frågor i folkhälsoarbetet inför de kommande tre åren 


att ledamöterna i folkhälsorådet informerar sina nämnder att bjuda in 
folkhälsostrategen för en presentation om folkhälsa kopplat till nämndernas 
ansvars- och verksamhetsområden, samt 
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att folkhälsostrategen får i uppdrag att ta fram förslag på utvecklingsområden för 
det lokala folkhälsoarbetet samt ett utkast till plan planeras vara färdigt till 
folkhälsorådets oktobermöte.  


Beslutet skickas till 
Diariet 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
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KSfhr § 10 Runda från nämnderna 


Ärende: KS/2023-0178 


Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen, samt 


att förslaget från folkhälsorådets presidium tas upp på nytt vid folkhälsorådets 
möte i april 


Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådets presidium diskuterade vid sitt senaste möte vilket utbyte 
deltagande ledamöter/aktörer kan ha av varandra vid folkhälsoråden samt hur 
nämnderna kan få in folkhälsoperspektivet i sitt ordinarie arbete.  


Ledamöter från nämnderna som ingår i folkhälsorådet ska:  


• bevaka och uppmuntra att folkhälsoperspektivet tas i hänseende i de egna 
nämnderna utifrån verksamhets- och ansvarsområden 


• informerar om vad som tagits upp i folkhälsorådet, samt 
• återkopplar till folkhälsorådet vad som lyfts i de egna nämnderna 


Folkhälsorådets presidium föreslår att folkhälsorådet, att följande nedanstående 
punkter är stående vid folkhälsorådets möten:  


Runda från nämnderna 


1. Aktuellt kopplat till Strömstads kommuns hållbarhetsmål "En hållbar 
kommun"/eller folkhälsoinsats  


2. Gott exempel/utmaning/behov eller prioriteringar 


Förslaget från folkhälsorådets presidium tas upp på nytt vid folkhälsorådets möte i 
april på grund av tidsbrist vid mötet den 20 mars 2023. 


Information från nämnderna 


Miljö- och byggnadsnämnden 
Vid nämndens utbildningsdag, var en del fokus under dagen på det tobaksfria 
snuset (även kallat "det vita snuset"), som tobaksföretagen marknadsfört hårt 
mot unga. 


Kommunstyrelsen 
Olika områden som ligger under kommunstyrelsen, kommer att komma mer på 
agendan. Detaljfrågor ligger under kommunstyrelsen, viktigt att få in 
folkhälsoperspektivet. 
 


Tekniska nämnden 
Bygger för närvarande en lekplats vid Skee. Julia Taubes bro över Strömsån 
renoveras, bron kommer att få nya balkar och nytt räcke. Bron vid Roddklubben 
kommer förhoppningsvis bli en kombinerad gång- och cykelbro om medel beviljas. 
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Delregionala nämnden 
Har haft ett möte under 2023, med bland annat fokus på den nya strukturen. 
Nämnden har två utbildningsdagar slutet på mars. 


  


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 13 mars 2023 


Förslag till beslut 
att punkterna Aktuellt kopplat till Strömstads kommuns hållbarhetsmål "En 
hållbar kommun"/eller folkhälsoinsats samt Gott exempel/utmaning/behov eller 
prioriteringar, införs som en stående punkt vid folkhälsorådets möten. 


Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 11 Information om insatsen bok och musik 


Ärende: KS/2022-0516 


Folkhälsorådets beslut 
att tacka för informationen 


Sammanfattning av ärendet 
Studieförbundet Vuxenskolan SV Väst beviljades 2020 medel från folkhälsorådet, 
för genomförande av utvecklingsarbete Bok och Musik riktat till individer i daglig 
verksamhet. Insatsen kunde inte påbörjas förrän våren 2022 på grund av covid-
19-pandemin. Monica Andersson (verksamhetsutvecklare) vid Studieförbundet 
Vuxenskolan SV Väst presenterade utfallet av insatsen. 


Förslag till beslut 
att tacka för informationen 


Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 12 Aktuellt inom folkhälsoområdet 


Ärende: KS/2023-0178 


Folkhälsorådets beslut 
att tacka för informationen 


Sammanfattning av ärendet 
Förlängning av nuvarande folkhälsoavtal: i samband med ny politisk organisering i 
Västra Götalandsregionen finns det en vilja att effektivisera och göra mer lika i de 
avtal och processer där regionen samverkar med kommunerna. Kommunstyrelsen 
ställde sig bakom förslaget att nuvarande folkhälsoavtal förlängs max två år den 1 
mars 2023. 


Digital samverkanskonferens med fokus på våldsutövare genomfördes den 16 
mars 2023. För tredje året i rad var Strömstads folkhälsoråd medarrangör 
tillsammans med folkhälsoråden i Tanum, Lysekil, Sotenäs och Bengtsfors 
kommuner samt polisen och brottsofferjouren. Dagen samlade över 550 deltagare 
från hela Sverige. 


Ungdomsenkäten LUPP - Strömstads kommun har anmält sitt deltagande för att 
genomföra LUPP:n hösten 2023. 


Digital föreläsningsserie om suicidprevention planeras tillsammans Suicide Zero, 
kommunerna i norra Bohuslän och Fyrbodals kommunalförbund. 


Följande datum är satta: 


• 23/3 kl. 18:00 Livsviktiga snack (riktad till föräldrar som har barn i 9–12 års 
åldern) 


• 30/3 kl. 18:00 Våga Fråga (vuxna) 
• 5/4 kl. 15:00 Våga Fråga äldre 


Förslag till beslut 
att tacka för informationen 


Beslutet skickas till 
Diariet 





