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KSfhr § 35 Godkännande av dagordning 

Folkhälsorådets beslut 
att godkänna dagordningen 
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KSfhr § 36 Föregående protokoll 

Folkhälsorådets beslut 
att lägga föregående protokoll till handlingarna 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 37 Runda från nämnderna  

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
HSN  
Vårdöverenskommelser med NU sjukvården tas upp på nästa möte. 
Det pågår mycket diskussioner kring sjukvården i norra Bohuslän. 
 
Miljö- och bygg 
Länsstyrelsen har idag tillsyn på kommunens alkoholtillsyn.  
  
BUN 
Ny förvaltningschef Nicklas Faritzon 
Ny vik. rektor på Strömstierna, Reimer Johansson. Biträdande rektor Mercedes 
Cabernet 
Utifrån skolinspektionens rapport så har åtgärder och handlingsprogram tagits 
fram för Strömstierna. 
Matorganisationen – maten till de äldre ska lagas i Skee, maten till skolor och 
förskolor ska lagas i Strömstad. 

Det är viktigt att folkhälsorådet visar sitt stöd för initiativ och utvecklingsarbete 
inom barn- och utbildningsförvaltningen ex. stärka resurser till elevhälsa. 
Folkhälsorådet formaliserar en skrivelse till Barn- och utbildningsnämnden med 
kopia till förvaltningen och rektorerna.  

Tekniska 
Har inte haft något möte än efter sommaruppehållet. 
Fråga från rådet: Hur går det med kuststigen och badplatsen vid Båtviken? Bänkar 
hade utlovats innan sommaren, men har inte kommit på plats. Andreas Nikkinen 
tar frågan vidare.  
Det har kommit in önskemål om bänkar och bord längs med Kärleksstigen. 
Kartläggning av ansvar för leder och promenader pågår. 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 38 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. Folkhälsorådet har en 
årlig budget på 1 350 000 :-. Dessa medel fördelas på tjänsten för 
Folkhälsostrateg, folkhälsoråd samt insatser inom de prioriterade områdena; 
Processer och organisation, jämlika och jämställda livsvillkor, psykisk hälsa och 
goda levnadsvanor. Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, presenterar utfall för 
perioden januari-augusti 2017. 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 39 Redovisning av delegationsärenden 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar delegationsbeslut för perioden 
januari-augusti 2017. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (16) 
 Folkhälsorådet   
 Sammanträdesdatum  
 2017-09-11  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 KS/2017-0332 

KSfhr § 40 Folkhälsopolicy/plan 

Folkhälsorådets beslut 
att folkhälsorådet istället för att ta fram både folkhälsopolicy och folkhälsoplan 
endast tar fram ett dokument, folkhälsoplan. 

att folkhälsoplanen fastslår inriktningsområden samt övergripande mål för 
folkhälsoarbetet i Strömstads kommun. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Den folkhälsopolicy som är gällande för Strömstads kommun antogs av 
Kommunfullmäktige 2010-05-20. På folkhälsorådets möte 24 april 2017 lyfte 
Marie Edvinsson Kristiansen frågan om en revidering av policyn. Policyn bör 
kopplas till Strömstad kommuns vision 2030 samt aktuella styrdokument på 
nationell och regional nivå. Folkhälsorådet har tagit fram ett förslag till ny 
Folkhälsopolicy för Strömstads kommun. Efter diskussion med utvecklingschef 
Helene Evensen samt diskussion i presidiet föreslås att Folkhälsorådet endast tar 
fram ett dokument, Folkhälsoplan. 

I folkhälsoplanen fastslås inriktningsområden samt övergripande mål för 
folkhälsoarbetet i Strömstads kommun. Varje nämnd sätter sedan 
egna folkhälsomål utifrån de övergripande målen i folkhälsoplanen. 
Folkhälsomålen följs upp årligen och presenteras i årsredovisningen. 

Förslag till beslut 
att folkhälsorådet istället för att ta fram både folkhälsopolicy och folkhälsoplan 
endast tar fram ett dokument, folkhälsoplan. 

att folkhälsoplanen fastslår inriktningsområden samt övergripande mål för 
folkhälsoarbetet i Strömstads kommun. 
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 KS/2017-0453 

KSfhr § 41 Jämlikhetsplan 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrategen har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för HBTQ. Efter 
diskussion i olika instanser har uppdraget i stället landat i att ta fram en 
jämlikhetsplan för Strömstads kommun. Jämlikhetsplanen har arbetats fram i 
samverkan med tillgänglighetssamordnare samt personalenhet.  

Jämlikhetsplanen för Strömstads kommun tar sin utgångspunkt i gällande 
lagstiftning, diskrimineringslagen med de sju diskrimineringsgrunderna, de 
nationella jämställdhetsmålen, barnkonventionen, folkhälsoplanen samt Vision 
2030  Ett hållbart Strömstad.  

I planen beskrivs riktlinjer för jämlikhetsarbetet. Planen ska vara till hjälp och stöd 
i verksamhetsutveckling i kommunens förvaltningar och bolag. 
Jämlikhetsperspektivet ska ingå i budget-, planerings-, och utvecklingsarbetet. Alla 
nämnder och styrelser ska bidra till måluppfyllelse. 

Syftet med jämlikhetsplanen är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska 
genomsyra alla beslut och all verksamhet med målet att skapa lika förutsättningar 
för alla kommunens brukare och invånare. 
 

  

Förslag till beslut 
att notera informationen 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 42 Inkomna ansökningar för 2018 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, presenterar inkomna ansökningar för 2018. 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 43 Remiss av strategier för kultur- och 
fritidsverksamhet 

Folkhälsorådets beslut 
att uppdra åt folkhälsostrategen att skriva ihop ett remissvar utifrån dagens 
presentationer och efterföljande diskussion. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsutskottet i Strömstads kommun har tagit fram förslag till 
strategier för kultur- respektive fritidsverksamheterna. Dessa båda förslag går nu 
ut på remiss till föreningar, berörda nämnder i Strömstads kommun samt till 
organisationer både i kommunen och i länet. 

Efter avslutad remisstid slutförs strategidokumenten och behandlas därefter i 
Kultur och fritidsutskottet. Strategierna beräknas antas av kommunfullmäktige 
under slutet av 2017. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsutskottet har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram strategier 
för Strömstads kommuns kultur- och fritidsverksamhet. Från strategi till handling 
Strategierna konkretiserar ambitionerna i Strömstads kommun vision 2030 ”En 
internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass” och 
anger framtida inriktning för kultur- och fritidsarbetet i Strömstad. Det är viktigt 
att strategierna utgör en gemensam plattform för samverkan och inspiration för 
kommunens samtliga förvaltningar såväl som för externa aktörer, utövare och 
föreningar. 

De långsiktiga strategierna bryts ner i fyraåriga program som i sin tur genomförs 
genom årsvisa verksamhetsplaner som konkret beskriver de insatser som ska 
göras för att förverkliga ambitionen i strategierna. 

Verksamhetsplanerna följs med hjälp av nyckeltal och indikatorer mot uppsatta 
mål. 

Förslag till beslut 
att uppdra åt folkhälsostrategen att skriva ihop ett remissvar utifrån dagens 
presentationer och efterföljande diskussion. 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 44 Drogförebyggande arbete 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Drogförebyggande samordnare, Ulrika Billme, presenterar vad som är aktuellt 
inom det drogförebyggande arbetet. 

Halvdagsföreläsningen om cannabis som skulle arrangeras för personal på 
högstadiet, gymnasiet samt HVB hem blev inställd p.g.a. Strömstierna behövde 
lägga tid på sitt utvecklingsarbete istället. 
Drogvaneundersökning genomförd på högstadiet, gymnasiet, nu pågår 
föräldramöten med presentation av resultatet. 
Ulrika kommer även att bjuda in sig till nämnderna för presentation av resultatet. 
Återkoppling till eleverna är inte klart än hur det ska genomföras. 

En liten uppgång i alkoholanvändandet främst bland tjejer åk 7-9. 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 45 Mötestider 2018 

Folkhälsorådets beslut 
att anta mötestider för 2018 
Vi beslutar att flytta mötet som är satt till 13 november 2017 till 4 december 
2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag på mötestider 2018 
 
15 januari kl. 9-12 presidiemöte 
5 februari kl. 13-17 Folkhälsoråd 
 

5 mars kl. 9-12 presidiemöte 
19 mars kl. 13-17 Folkhälsoråd 

7 maj kl. 9-12 presidiemöte 
21 maj kl. 13-17 Folkhälsoråd 

10 september kl. 9-12 presidiemöte 
24 september kl. 13-17 Folkhälsoråd 

5 november kl. 9-12 presidiemöte 
19 november kl. 13-17 Folkhälsoråd 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 46 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

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

* Skate  
I somras gjordes ett studiebesök i Stenungssund tillsammans med 
skateungdomarna för att titta på den skateanläggning som byggts där. Nu pågår 
arbete för att titta på lämpliga platser i Strömstad för byggnation av skatepark. 
När flera förslag tagits fram kallas ungdomarna till nytt dialogmöte. Kurt Dahlberg, 
fritidsansvarig driver processen i samverkan med Conny Hansson från tekniska 
förvaltningen samt folkhälsostrategen. 

* Hälsans stig och utomhusgymmet 
Hälsans stig har under sommaren setts över och försetts med nya skyltar. Nya 
kartor har beställts och delats ut till kommuncenter samt infocenter. 
Utomhusgymmet har försetts med skyltar som tydligt beskriver exempel på 
övningar. Det har även planterats en häck ut mot vägen. 
 
* Barnkonsekvensanalys 
Folkhälsostrategen har tagit fram ett förslag på barnkonsekvensanalys. Förslaget 
har skickats ut till förvaltningarna på remiss.  

* Social konsekvensanalys 
Folkhälsostrategen har i uppdrag att ta fram förslag på social konsekvensanalys. 
Två förslag har tagits fram och ska processas vidare. 
 
* Folkhälsokonferens Ålborg 
Folkhälsostrategen deltog på den nordiska folkhälsokonferensen i Ålborg, 
Danmark i slutet av augusti.  
Deltagarna fick ta del av många intressanta seminarier från de olika nordiska 
länderna. Tyvärr ser prognosen för Sverige inget vidare ut när det gäller den 
jämlika hälsan, klyftan blir större och den sociala gradienten syns tydligt i hela 
befolkningen men även i delar av befolkningen. På nästa möte ser vi en film med 
presentation av Olle Lundberg, ordförande i kommissionen för jämlik hälsa. 
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KSfhr § 47 Övrigt 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Besök av Stig Svanberg, Studie- och yrkesvägledare IM-programmet och Kenn 
Nilsson, skolvärd Strömstads gymnasium. 
De presenterar en projektidé, ett delprojekt inom ”En skola för alla”-projektet 
som pågår under 2017-2019. 
Nationell statistik visar att ca. var 4:e elev inte avslutar sin gymnasieutbildning. 
Flera av dem blir s.k. hemmasittare, saknar sysselsättning. Projektets syfte är att 
söka upp dessa individer, skapa en relation samt stödja individen in i 
sysselsättning. 

Invigning av cykelbanan Strömstad-Skee, när belysningen är på plats. 
Det finns en tanke om att anordna en invigning av cykelbanan då belysningen 
kommit på plats. Jenny Åslund, kommunikationsavdelningen undersöker 
möjligheter för att anordna ett lopp, någon typ av aktivitet under hösten. 
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