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KSfhr § 52 Godkännande av dagordning 

Folkhälsorådets beslut 
att dagordningen godkänns 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 53 Föregående protokoll 

Folkhälsorådets beslut 
att lägga föregående protokoll till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2015-0423 

KSfhr § 54 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
att Per Larsson, alkoholhandläggare bjuds in till rådet en gång per år för att 
uppdatera hur situationen ser ut. 

att ge i uppdrag till Ulrika Billme att ta upp med personalavdelningen hur 
kommunens riktlinjer för hantering av personal med alkoholproblem ser ut samt 
att tillsammans med personalavdelningen uppdatera befintliga dokument. 

Sammanfattning av ärendet 
BUN- Fortfarande aktuellt med diskussion kring droger, mer frekventa kontroller. 
Lokaler och skolor är återkommande frågor. Det är viktigt med 
folkhälsoperspektiv i dessa frågor. 
Stoj i matsalarna är ett problem på flera skolor det blir stressigt för barnen. Ett 
Medborgarförslag har inkommit från Valemyr, men man känner till att det även 
förekommer på Bojarskolan och Odelsberg. 

OMS- På socialtjänsten är trycket väldigt hårt p.g.a. många ensamkommande 
flyktingbarn. Personalen upplever att man inte hinner med ordinarie verksamhet.  
Vet inte riktigt hur det ser ut på boendena för ensamkommande med 
droger/alkohol. 
 
HSN- Nämnden sliter lite med ekonomin mot sjukvården, ersättningen mot 
folkhälsoråden har dryftats. Under de senaste åren har inte summan till 
folkhälsoråden ökat. 
 
Miljö-o Bygg- Många planer på gång, i varje plan tittar man på 
Folkhälsoperspektivet. Aktuellt just nu är Mällbydalen där inflyttning pågår, näst 
på tur står kvarteret Magistern. För att få starta upp fler detaljplaner ex. 
Rådhusberget kräver Trafikverket att trafikutredning och analys blir klar. 
Från konferensen Förebygg.nu – kontrollköp av folköl och tobak. Ska försöka 
komma igång med det och ev. samarbeta med Tanum 

Tekniska – Centrum och cykelplan- dialog med näringsliv, möte med 
köpmannaförening samt medborgardialog. Andreas tar med sig frågan kring 
vidare arbete med utomhusgymmet samt underhåll av skaterampen till tekniska. 

KS -har haft utbildning i effektiv och ansvarsfull alkoholservering med Jan Linde 
från IOGT. En bra utbildning som väckte tankar. Den mottogs positivt av de som 
deltog. Jan Linde hade önskat mer dialog.  
Han tryckte på att det är viktigt att se till så det inte förekommer överservering 
samt ingen försäljning till minderåriga. Viktigt att detta följs upp!  
Revisorerna har ifrågasatt var Folkhälsan finns i nämnder och styrelser, viktigt att 
vi i rådet jobbar på att verkligen implementera folkhälsan.  
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Förslag från rådet att Per Larsson, alkoholhandläggare bjuds in till rådet en gång 
per år för att uppdatera hur situationen ser ut. 

Ge i uppdrag till Ulrika Billme att ta upp med personalavdelningen hur 
kommunens riktlinjer för hantering av personal med alkoholproblem ser ut samt 
att tillsammans med personalavdelningen uppdatera befintliga dokument. 

Beslutet skickas till 
Diariet, Per Larsson, Ulrika Billme 
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KSfhr § 55 Mötestider 2016  

Folkhälsorådets beslut 
Att godkänna förslag på mötestider för 2016 med undantag för mötet i juni som 
ändras till torsdag 9 juni kl. 13-17 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag på mötestider för Folkhälsoråd under 2016: 
Måndag 29 februari kl. 13-17 
Måndag 18 april kl. 13-17 
Måndag 13 juni kl. 13-17 
Måndag 26 september kl. 13-17 
Måndag 5 december kl. 13-17 

Förslag på mötestider för presidiet: 
Fredag 22 februari kl. 10-12 
Fredag 8 april kl. 10-12 
Fredag 3 juni kl. 10-12 
Fredag 16 september kl. 10-12 
Fredag 25 november kl.10-12 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mötet i juni ändras till torsdag 9 juni kl. 13-17 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2015-0274 

KSfhr § 56 Danssatsning Strömstad konståkningsklubb 
2015-2016 

Folkhälsorådets beslut 
att avslå ansökan 
Rådet anser att utvecklingsarbetet av verksamheten låter intressant men i den 
konkurrens av ansökningar som kommit in för 2016 har rådet valt att satsa på 
psykisk ohälsa samt jämlika och jämställda livsvillkor som prioriterade områden 
inför 2016. 
Rådet ger inte bidrag till sökandes ordinarie verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Konståkningsklubben vill starta en danssektion.  
För att locka fler ungdomar till sin förening vill de öka utbudet med klassisk balett. 
Målgruppen är barn i åldrarna 4-18 år. 

Genom sin satsning kan de bidra till att fler barn blir intresserade av att vilja röra 
på sig. Huvudsakligen kommer undervisningen att äga rum i Skee där finns idag 
ingen förening som erbjuder sådan typ av aktivitet. 

Beräknad kostnad för satsningen är 121 500:- (se bifogad kalkyl) 
Strömstad konståkningsklubb ansöker om 61500:- från Folkhälsorådet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård, Ansökan om folkhälsomedel, Ekonomisk kalkyl 
Danssektion Strömstads konståkningsklubb säsongen 2015 

Beslutet skickas till 
Diariet, Strömstad konståkningsklubb Annica A Karlsson 
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 KS/2015-0328 

KSfhr § 57 Möjligheternas klassrum 

Folkhälsorådets beslut 
att avslå ansökan 
Rådet anser att utvecklingsarbetet låter intressant, men i den konkurrens av 
ansökningar som kommit in för 2016 har rådet valt att satsa på psykisk ohälsa 
samt jämlika och jämställda livsvillkor som prioriterade områden inför 2016. 
Rådet ger inte bidrag till sökandes ordinarie verksamhet, rådet saknar förankring i 
ordinarie nämnd och förvaltning. 

Sammanfattning av ärendet 
I förskola/skola och fritidshem vill pedagogerna på Tjärnö skola bidra till att lägga 
grunden för en hälsosam utveckling och livsstil för barn/elever. De vill att de tidigt 
lär sig att ta ansvar för och vara delaktiga i sin framtida miljö samtidigt som 
grunden läggs för en hälsosam livsstil. Barn behöver mycket fysiska aktiviteter, 
positiva upplevelser och kunskap om naturen och miljön för att lägga grunden till 
ett miljövänligt framtida samhälle. Att få vara med om att bygga upp ett 
möjligheternas klassrum tillsammans skulle ge barn/elever/föräldrar och 
pedagoger en gemensam oas för att utveckla undervisningen, vara en 
samlingsplats att vårda och längta till att vistas på båda för barn och vuxna. 

Målet med insatsen är att ge barn/elever en gemensam samlingsplats. Ett 
klassrum i naturen. Insatsen vänder sig i första hand till barn/elever i åldern 1-12 
år i verksamheterna på Tjärnö skola. I förlängningen kommer möjligheternas 
klassrum även bli en tillgång för allmänheten som kan besöka och använda 
platsen för rekreation och vistelse i naturen. 

Beräknad kostnad är 60 000: -. Tjärnö skola ansöker om 40 000: - från 
folkhälsorådet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård 151109, Ansökan om folkhälsomedel, 
Möjligheternas klassrum 

Beslutet skickas till 
Diariet, Nicklas Faritzon, Tjärnö skola Sissel Röd 
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 KS/2015-0177 

KSfhr § 58 Musikprojekt över generationer 

Folkhälsorådets beslut 
att avslå ansökan 
Rådet anser att utvecklingsarbetet låter intressant, men i den konkurrens av 
ansökningar som kommit in för 2016 har rådet valt att satsa på andra prioriterade 
områden inför 2016. 
Rådet ger inte bidrag till sökandes ordinarie verksamhet, rådet saknar förankring i 
ordinarie nämnd och förvaltning. 

Sammanfattning av ärendet 
I sitt utvecklingsarbete vill förskolan Korpen skapa en ny del i verksamheten. 
Projektidén är att en musikpedagog från Kulturskolan kommer till förskolan 
Korpen och sjunger dagens barnvisor och barnvisor från förr 1 gång/vecka. 
Samma musikpedagog kommer till boendet Solbo och sjunger barnvisor från förr 
och dagens barnvisor 1 gång/vecka. 1 gång/månad träffas alla och sjunger 
tillsammans. Projektet kopplas till folkhälsoplanens tre områden: Jämlika och 
jämställda livsvillkor, Livslångt lärande och Goda levnadsvanor. 

Målet med projektet är: Samarbete och social gemenskap genom musiken över 
generationer. Vi vill sträva efter att uppnå vår pedagogiska helhetsidé ”Lärande 
och utveckling genom TRYGGHET, glädje, lust och engagemang”. 

Korpen förskola ansöker om folkhälsomedel för 35 000: -. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård 151109, Ansökan om folkhälsomedel 

Beslutet skickas till 
Diariet, Nicklas Faritzon, Korpen Förskola Annika Wilhelmsson 
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 KS/2015-0316 

KSfhr § 59 Från ohälsa till hälsa 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja folkhälsomedel till projekt Från ohälsa till hälsa 
Utvecklingsarbetet är hälsofrämjande och förebyggande samt faller inom ramen 
för rådets prioriterade områden inför 2016 jämlika och jämställda livsvillkor samt 
psykisk hälsa. Delfinansiering finns samt förankring i ordinarie nämnd och 
förvaltning. 

Utvecklingsarbetet ska redovisas på särskild redovisningsblankett efter utförd 
insats. 

Sammanfattning av ärendet 
Ungdomar i Sverige, Strömstad inget undantag, har idag behov av att öka sin 
medvetenhet kring vad som befrämjar hälsa hos den enskilda individen samt 
gruppen. Strömstad Gymnasium vill ge ungdomarna på Strömstad Gymnasium 
insikt och redskap för att öka kunskapen kring hur olika hälsofaktorer och 
förhållningssätt bidrar till hälsa eller ohälsa. Hälsa är ett brett område som i 
arbetet kommer innefatta psykisk ohälsa, utbildning- och kunskapsinhämtning 
utifrån självbild och skolnärvaro. Droger är ett hot mot varje ungdoms hälsa vilket 
kopplas ihop med insatsen. Hälsa kan också sammankopplas med ansvar, 
ledarskap och elevinflytande utifrån rättigheter och skyldigheter, parametrar som 
kanske inte alltid är självklart för ungdomar men för att öka möjligheten till 
självhjälp och förståelse för ohälsa i samhället och vad man preventivt kan göra 
för att minska ohälsa i Strömstad kommer dessa olika områden genomlysas i 
temaarbete VT16. 

Målet med insatsen är: Långsiktig medvetenhet hos gymnasieelever kring 
betydelsen av ökad hälsa och minskad ohälsa. Målet är även att framtida vuxna 
samhällsmedborgare ska förstå samband mellan droganvändning, hög 
skolfrånvaro, lågt elevinflytande och lågt/ingen fritidsaktivitet och ohälsa som 
vuxen. Genom kontinuerliga diskussioner, bildning och aktiva insatser ska 
eleverna förstå deras egen och samhällets roll i ett bättre mående och starkare 
hälsa. 

Beräknad kostnad för projektet är 77 000: -. Strömstad gymnasium ansöker om 
folkhälsomedel för 58 000: -. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård, Ansökan folkhälsorådet, ansökan om 
folkhälsomedel 

Beslutet skickas till 
Diariet, Nicklas Faritzon, Strömstad Gymnasium Heléne de Leeuw 
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 KS/2015-0370 

KSfhr § 60 R.A.S.T. Rörelse, Aktivitet, 
Samarbete/stimulans, Trygghet 

Folkhälsorådets beslut 
att avslå ansökan 
Rådet anser att utvecklingsarbetet låter intressant, men i den konkurrens av 
ansökningar som kommit in för 2016 har rådet valt att satsa på andra prioriterade 
områden inför 2016. 
Rådet ger inte bidrag till sökandes ordinarie verksamhet, rådet saknar förankring i 
ordinarie nämnd och förvaltning. 

Sammanfattning av ärendet 
På Odelsbergsskolan arbetar man sedan två år med R.A.S.T.-verksamhet. R.A.S.T. 
står för Rörelse, Aktivitet, Samarbete/stimulans och Trygghet. Detta är ett 
förebyggande arbete på skolan för att alla elever ska kunna delta och känna sig 
trygga med varandra och vuxna, i linje med kommunens pedagogiska helhetsidé; 
”Lärande och utveckling genom TRYGGHET, glädje, lust och engagemang”.  
En grupp pedagoger planerar, genomför och utvärderar lekar och aktiviteter 
under raster. Elever från 5:an och 6:an har också medverkat som ledare. Några av 
dem har deltagit vid Hälsokällans utbildning tillsammans med personal. Tanken är 
att eleverna själva ska leda aktiviteter, varför 6:orna successivt kommer få ett 
större ansvar. 

Nya elever behöver ständigt utbildas för att kunna axla uppdraget och inspirera 
andra. För detta behöver de få utbildning. Avsikten är att utöka med fler R.A.S.T.-
tillfällen samt engagera och aktivera en större del av personalen för att få 
förståelse för lekens betydelse för det sociala samspelet och inlärningen.  
Eftersom det är en stor skola krävs det en del nytt inspirerande material. 

Beräknad kostnad 57 700: -. Odelsbergsskolan har ansökt om folkhälsomedel för 
57 700: -. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård, Ansökan om folkhälsomedel 

Beslutet skickas till 
Diariet, Nicklas Faritzon, Odelsbergsskolan Katrin Eneroth Kerstin Burman 
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 KS/2015-0381 

KSfhr § 61 Gungor och cyklar till Mällby förskola 

Folkhälsorådets beslut 
att avslå ansökan 
Rådet anser att utvecklingsarbetet låter intressant, men i den konkurrens av 
ansökningar som kommit in för 2016 har rådet valt att satsa på andra prioriterade 
områden inför 2016. 
Rådet ger inte bidrag till sökandes ordinarie verksamhet, rådet saknar förankring i 
ordinarie nämnd och förvaltning. 

Mällby förskola har tidigare år redan mottagit medel från folkhälsorådet. 

Sammanfattning av ärendet 
Mällby förskola är en relativt nyöppnad förskola som bara varit igång ett år. När 
utegården planerades så var det med tanke på den kö av barn som stod på tur att 
få en förskoleplats. Av dessa barn var majoriteten yngre och därför valde man att 
anpassa gården efter yngre barn. Sedan gick inte allt som planerat och det blev 
färre gungplatser än vad man hade räknat med. Nu ett år senare har barnen växt 
och fler barn vill gunga och vi har två smågungor och en storgunga till 100 barn. 
Sju cyklar köptes in till barnen men nu när de är äldre vill fler barn lära sig cykla.  
Mällby förskola vill därför ansöka om pengar till fler gungor och cyklar till barnen 
så att fler barn skall få möjligheten till rörelse och genom det utveckla sin hälsa. 
Förskolan har som tema på huset hälsa och livsstil. 

Målet med insatsen är att utveckla förskole gården mot hälsa och rörelse. Syftet 
är att alla barn ska få möjlighet till att öva motorik och rörelse genom att gunga 
och cykla. 

Beräknad kostnad 67630: -. Mällby förskola ansöker om folkhälsomedel för 70 
000: -. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård, Ansökan folkhälsorådet 2016, Ansökan om 
folkhälsomedel 

Beslutet skickas till 
Diariet, Nicklas Faritzon, Mällby förskola Karolina Johansson 
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 KS/2015-0399 

KSfhr § 62 Global café 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja 89 000: - till Global Café. 
Rådet anser att utvecklingsarbetet ligger i linje med de prioriterade områdena 
jämlika och jämställda livsvillkor samt psykisk hälsa. Projektet värnar om 
integration och interkulturella mötesplatser. 
Utvecklingsarbetet är befolkningsinriktat och delfinansierat.  
Dock anser rådet att 80 000: - för lokalhyra inte är berättigat att ta upp som egen 
finansiering då Kanal Ung inte tar betalt för att Global Café lånar lokalerna. 

Utvecklingsarbetet ska redovisas på särskild redovisningsblankett efter utförd 
insats. 

Sammanfattning av ärendet 
De sökande upplever att det finns en stor efterfrågan på en interkulturell 
mötesplats. Det finns många initiativ som bl.a. Strömstad för mångfald och 
kommunala projektet ”liv i språket” som på olika vis jobbar med möten, språk och 
integration. Det som har saknats är den gemensamma öppna mötesplatsen. 
Under sommaren har det gjorts ett prov att driva Global Café och man har fått 
väldigt bra respons från både deltagare och samarbetspartner. Det finns ett stort 
behov och en potential, men det behövs resurser för att organisera Global Café 
och bygga upp en långsiktig och kvalitativ verksamhet. 

Målet är att skapa en interkulturell mötesplats för dialog och kontaktskapande 
mellan utrikes födda och infödda Strömstadsbor. Man vill skapa en öppen aktiv 
mötesplats där deltagarna är med och påverkar mötesplatsens utveckling. Målet 
med projektet är att skapa ett arbetssätt som tar avstamp i ideellt arbete och 
möjliggöra en deltagarstyrd mötesplats. En plats som främjar integration och en 
god hälsa.  
 
Global Café vänder sig primärt till nyanlända och de många människor med annan 
etnisk bakgrund som bosatt sig i Strömstad under åren. Mötesplatsen vänder sig 
även till vuxna Strömstadsbor som genom mötesplatsen kan få ett rikare liv 
genom möten med andra kulturer. Global Café syftar till att stärka människor 
både som individer och som grupp. Global Café ska bli en mötesplats som stärker 
nyanlända, skapar intresse för andra kulturer hos Strömstadsbor, är en 
inspirerande plattform för föreningsliv och en resurs för kommunen. Beräknad 
kostnad 413 000: -. Global café ansöker om 169 000: - från folkhälsorådet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård, Ansökan om folkhälsomedel 

Beslutet skickas till 
Diariet, ABF Fyrbodal Eva Lindgren 
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 KS/2015-0397 

KSfhr § 63 Föreläsning En god anknytning för gott liv, 
fortbildning RC-förskola-BUP-SOC 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja folkhälsomedel till projekt Föreläsning En god anknytning för gott liv, 
fortbildning RC-förskola-BUP-SOC. 
Utvecklingsarbetet är hälsofrämjande och förebyggande samt ligger i linje med 
rådets prioriterade område psykisk hälsa. 
Utvecklingsarbetet är delfinansierat till hälften samt förankrat i ordinarie nämnd 
och förvaltning. 

Utvecklingsarbetet ska redovisas på särskild redovisningsblankett efter utförd 
insats. 

Sammanfattning av ärendet 
Den lokala västbusgruppen med representanter från BUP-Soc.-Skola/RC ser till att 
det finns ett flöde mellan verksamheterna, så att samarbete och kunskap, tydliga 
strukturer utvecklas. Detta för att underlätta arbetet och för att förebygga ohälsa 
för alla dem verksamheterna är till för. Man strävar efter en gemensam 
kunskapsbas och att kunskapen/fortbildning kommer till de som arbetar ute i 
verksamheterna.  
Nu vill man anlita Berit Nordström, fil dr. Leg. psykolog som föreläsare. Hon har 
många års erfarenhet av arbete inom Barnhälsovården och är medförfattare till 
ett antal böcker om föräldraskap och barns tidiga utveckling. Numera föreläser 
hon och bedriver forskning kring barn vid Lunds universitet. Berit har också 
arbetat med personalhandledning inom socialtjänst, förskola, barnsjukvård, 
förlossningsvård och barnhälsovård. 

Målet med insatsen är att öka kunskapen runt hur viktig den tidiga anknytningen 
är för det lilla barnet. En god anknytning är förutsättningen för att senare i livet 
kunna utveckla goda relationer och för en god psykisk hälsa. 

Beräknad kostnad 64 000: -. Ansökt belopp 32 000: -. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård, Ansökan om folkhälsomedel 

Beslutet skickas till 
Diariet, Resurscentrum Karin Helgevi 
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 KS/2015-0072 

KSfhr § 64 Toleransresa 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja folkhälsomedel till projekt Toleransresa. 
Folkhälsorådet beviljar 50 000: - under förutsättning att det sker en 
återrapportering samt att Kommunstyrelsen skjuter till 50 000: -. 

Sammanfattning av ärendet 
Paul Carlsson, lärare på gymnasiet åker årligen med elever på toleransresa som en 
del av kursen etnicitet och kulturmöten. Resan går till Polen där man bland annat 
besöker Treblinka och Auschwitz. Målet med insatsen (både kurs och resa) är att 
förebygga rasism och lära unga om tolerans. Folkhälsorådet har gått in med medel 
till resan från år 2008 till och med år 2014, med undantag för år 2013. 
Den 23 januari 2015 kallade Peter Dafteryd kommunalråd, till ett möte med Paul 
Carlsson samordnare för toleransresan, Ulf Hjortsfeldt gymnasierektor, Margareta 
Fredriksson ordförande i folkhälsorådet, Johanna Jonsson folkhälsosamordnare, 
Kerstin Karlsson ordförande i barn och utbildningsnämnden och Kent Hansson 
ekonom på barn ] och utbildningsförvaltningen. Under mötet föreslog Peter 
Dafteryd en delfinansiering mellan kommunledningsförvaltningen och 
folkhälsorådet av tre års kommande toleransresor. Delfinansieringen skulle ske på 
så sätt att folkhälsorådet gick in med mer medel de första året och sedan 
succesivt minskade sin andel medan kommunledningen ökade sin. 

År 2015 finansierade Folkhälsorådet insatsen med 75 000: -,  
Kommunstyrelsen stod för resterande 25 000: -. 
 
Paul Carlsson har inkommit med en ansökan där han ansöker om 50 000: - från 
Folkhälsorådet för år 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård, Toleransresa mm våren 2016 - ansökan, 
Delegationsbeslut 2015, Ansök FHR 150001, Bilaga 05 Bakgrund Toleransresa, 

Beslutet skickas till 
Diariet, Kommunstyrelsen, Nicklas Faritzon, Strömstad Gymnasium Paul Carlsson 
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 KS/2015-0393 

KSfhr § 65 Matevent 

Folkhälsorådets beslut 
att avslå ansökan 
Rådet håller med om att mat och kvaliteten på maten är en viktig fråga att jobba 
med inom kommunen. Dock anser rådet att det är en styrning och ledningsfråga 
för Strömstad kommun och att det krävs ett mer konkret samarbete med 
skolorna. Ett helhetsgrepp. Måltidsenheten står inför en omorganisation och det 
finns en politisk vilja att arbeta vidare med frågan kring maten i skolorna. 

Omställning Strömstad har tidigare tagit emot medel från Folkhälsorådet. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Många elever på högstadiet och gymnasiet äter inte skolans lunch. Omställning 
Strömstad vill bjuda in en inspirerande kock till skolorna för att stimulera till att 
äta bra och få förståelse för matens betydelse. Samt ha någon aktivitet som sätter 
fokus på att stimulera lokal matproduktion. 
Syftet med insatsen är att undvika ett folkhälsoproblem genom att många elever 
som inte äter skolans mat i stället går till närliggande butik, pizzeria eller till 
gymnasiets café och köper vita mackor, godis och läsk. 
Målet med insatsen är att den offentliga måltiden blir så pass tilltalande och ren 
(utan glutamat, giftbesprutningsmedel, e-ämnen m m) att samtliga matgäster äter 
den och därigenom stärker sitt immunförsvar. 
 
 

Beräknad kostnad 77 000: -. Ansökt belopp 50 000: -. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård, Ansökan om folkhälsomedel 
 

Beslutet skickas till 
Diariet, Omställning Strömstad Lisbeth Steen 
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 KS/2015-0394 

KSfhr § 66 Kulturhäng 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja 50 000: - till projekt Kulturhäng.  
Utvecklingsarbetet är hälsofrämjande och förebyggande samt ligger i linje med de 
prioriterade områdena jämställda och jämlika livsvillkor samt psykisk hälsa.  
Rådet har barn och unga som en prioriterad målgrupp. Kulturhäng fyller en viktig 
funktion för barn och ungdomar som söker en meningsfull fritid och är en plats för 
integration och kreativt skapande. 
Delfinansiering saknas och därför beviljas endast 50 000: -. 

Utvecklingsarbetet ska redovisas på särskild redovisningsblankett efter utförd 
insats och rådet ser gärna att uppföljning görs på hur man kunnat locka fler barn 
och ungdomar av invandrarbakgrund. 

Sammanfattning av ärendet 
I oktober 2014 startades Kulturhäng upp efter att ha beviljats medel från 
Folkhälsorådet. Det kom över 40 ungdomar vid första tillfället! Sedan dess har 
snittet legat på 30-40 ungdomar varje kväll. Dokumentation har förts i form av en 
”kvällsbok”, där Camilla har antecknat hur många som kommit, vilka aktiviteter 
som ägt rum, vad som har bakats och sedan har ungdomarna själva, de som ville, 
kommenterat om kvällen, samt gett önskemål om andra aktiviteter. 

På Kulturhäng har man bl.a. målat, skulpterat, haft författarbesök, 
skrivarworkshop, serieskapande, julpyssel, musicerande i studion, dans på scenen, 
drama, spex, filmkväll, slagverkskurs och mycket annat. De flesta ungdomar var 
nyfikna på att prova på det mesta! Bara det finns bra material och i en trygg, 
opretentiös miljö, med stöttande och engagerade vuxna, så startar kreativa 
processer utan tvång och förväntan på prestation. Mycket givande för alla! KUPP-
projektet, genom Ulrika Björnram, har också varit ett positivt inslag i Kulturhäng. 

I våras hade Kulturhäng besök från Susanne Liljeström, redaktör för 
Kommuntidningen. Då bjöds Odelsbergskolans klass 5 in, så de skulle få en liten 
förkänsla om Kulturhäng. Uppgiften var ”Framtidsspaning”, och de spånade och 
drömde om olika framtidsscenarion som de trodde och ville ha i Strömstad. Detta 
reportage publicerades sedan i Kommuntidningen som kom ut kring midsommar. 
Många stolta, blivande sjätteklassare har sparat denna tidning. Det finns tankar 
om utveckling och samarbetet med Kanal Ung fortsätter.  
Beräknad kostnad 75 000: -. Ansökt belopp 75 000: -. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård, Ansökan om folkhälsomedel, Kulturhäng 

Beslutet skickas till 
Diariet, Kulturhäng Camilla Hedin 
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 KS/2015-0395 

KSfhr § 67 Strömstad gymnastikklubb 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja folkhälsomedel till projekt Strömstad gymnastikklubb 
Utvecklingsarbetet är hälsofrämjande och förebyggande samt ligger i linje med 
rådets prioriterade områden jämlika och jämställda livsvillkor samt psykisk hälsa.  
Rådet ser positivt på att utrustningen även kan utnyttjas av skolan. 
Utvecklingsarbetet är delfinansierat till hälften. 
 
Utvecklingsarbetet ska redovisas på särskild redovisningsblankett efter utförd 
insats. 

Sammanfattning av ärendet 
Gymnastik är en kompletterande idrott inom kommunen, som har visat sig 
attrahera många barn och ungdomar i kommunen (80/20 flickor/pojkar). Och i 
Strömstad behövs sporter som kan komplettera bollidrotten. Helt enkelt större 
bredd för att fånga upp fler barn. Gymnastik är en tekniksport, där man lär sig att 
hantera och kontrollera kroppen, genom att ge sig på allt svårare och tyngre 
rörelser. Både de mest basala och de svårare momenten kräver dock mycket 
utrustning i form av mjuka mattor, klossar, satsbrädor mm, och dessa är tyvärr 
ganska dyra. Med hjälp av stöd från Folkhälsorådet och andra bidragsgivare, och 
med ideellt engagemang, satsar klubben på framtiden genom utbildning och 
investeringar. Idag har föreningen 90 aktiva barn, och tror att de kan öka ed 50 % 
inom ett år. Vad gäller folkhälsan så märker klubben en markant förbättring i 
barnens kroppsuppfattning, motorik, styrka och inte minst självkänsla. 

Målet med satsningen är att kunna erbjuda fler barn möjlighet till 
gymnastikträning med god kvalitet. Mer utrustning höjer kvalitén och möjliggör 
fler barn i varje grupp. Utbildade ledare är en förutsättning för pedagogisk och 
säker träning. 

Beräknad kostnad 100 000: -. Ansökt belopp 50 000: -. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård, Ansökan om folkhälsomedel, Kalkyl 

Beslutet skickas till 
Diariet, Strömstad Gymnastikförening Gunnar Cervin 
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 KS/2014-0411 

KSfhr § 68 Projekt Boulebana 

Folkhälsorådets beslut 
att avslå ansökan för behandling i Kultur- och Fritidsutskottet 

Sammanfattning av ärendet 
Båsen Boule Club (BBC) Rossö har under 2014 ansökt och fått pengar beviljade 
från folkhälsorådet, 19 500: - för att bygga till sin Boulebana. Det har därefter 
tillstött problem med markägarna. Efter en lång process där man inte kommer till 
någon lösning har klubben istället hittat ny mark för bygge av Boulebana. Den 
nuvarande banan i Båsen bedöms vara en osäker investering för framtiden på 
grund av: 
1. Ansvars och ägande förhållandena är synnerligen oklara 
2. Det finns uttalat önskemål från markägarna att verksamheten flyttas från 
båsenområdet. 

Någon framtida utveckling av verksamheten i Båsen bedöms därför icke realistisk. 
Styrelsen för BBC har därför beslutat söka nya vägar för att tillgodose behovet av 
bouleverksamhet på Rossö. 
Att bygga ny bana innebär markarbete och material kostnad för en summa av 95 
300: -. Klubben ansöker om 75 800: - från folkhälsorådet. 

Fördelar klubben ser med att anlägga en bana på den nya mark man hittat 
innebär att banan kommer att ligga mer centralt på ön, längs stora Rossövägen. 
På så sätt blir den mer tillgänglig och fler året runt boende kan nås. 
Klubben har idag ca 60 medlemmar, man ser ett ökat spelintresse och de två 
spelplaner som finns blir otillräckliga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård, Möte ang. ansökan om ytterligare medel 

Beslutet skickas till 
Diariet, Lars-Olof Liberg Båsen Boule Club, Ola Lindström 
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 KS/2015-0411 

KSfhr § 69 Barn och ungas intresse för hästar och voltige 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja utvecklingsmedel, då man i ansökan anger att barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning också kan delta. Detta ligger i linje med rådets prioriterade 
område jämlika och jämställda livsvillkor. 
att bevilja 30 300: - under förutsättning att det i återrapporteringen syns tydligt 
att klubben satsat på barn och ungdomar med funktionsnedsättning. 

Utvecklingsarbetet ska redovisas på särskild redovisningsblankett efter utförd 
insats. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad voltige är en del av Strömstad ridklubb där barnen/ungdomarna utövar 
gymnastik/akrobatik på häst i skritt eller galopp. Klubbens önskan är att sprida 
kunskapen om sporten och få fler ungdomar/barn som utövar sporten. Det är en 
lagsport som man även kan tävla individuellt i. Klubben har nu tre voltighästar. Ett 
stort dilemma är ekonomin. Sporten kräver speciell utrusning till hästarna, 
utrustningen som finns nu behöver bytas ut. Klubbens tanke och vision med 
voltigen är att kunna köpa in dräkter till sina lag för att minska kostnaderna för 
utövarna. Idag har klubben en deltagare med grav synnedsättning. 

Om klubben kan erbjuda bra utrusning och hålla nere kostnaderna för varje 
utövare ger det en större möjlighet för fler att kunna vara med. Klubben kommer 
också kunna erbjuda(vilket redan görs)prova på dagar för voltige för att lock fler 
barn och unga. Barn/ungdomar med funktionsnedsättning kan också delta. 

Beräknad kostnad 60 600: -. Ansökt belopp 44 600: -. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård, Ansökan om folkhälsomedel 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att bevilja utvecklingsmedel då man i ansökan anger att barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning också kan delta, detta ligger i linje med rådets prioriterade 
område jämlika och jämställda livsvillkor. 
att bevilja 30 300: - under förutsättning att det i återrapporteringen syns tydligt 
att klubben satsat på barn och ungdomar med funktionsnedsättning. 

Beslutet skickas till 
Diariet, Strömstad voltige Caisa von Mentzer 
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 KS/2015-0490 

KSfhr § 70 Promenadklass Strömstad milen 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja 25 000: -  
Folkhälsorådet har varit med och startat upp promenadklassen och tycker den 
fyller en viktig funktion genom sitt syfte att vända sig till alla och även nå de som 
inte motionerar till vardags. 
Rådet vill dock tydliggöra att finansieringen endast gäller promenadklassen och 
inte övriga klasser i Strömstadmilen. 
 
I uppföljningen önskar rådet en tydlig redovisning över hur antalet deltagare har 
ökat från 2002 och framåt samt på vilket sätt promenadklassen bidrar till ökad 
fysisk aktivitet hos de deltagare som inte motionerar till vardags. 
Utvecklingsarbetet ska redovisas på särskild redovisningsblankett efter utförd 
insats. 

Sammanfattning av ärendet 
Som ett inslag i Strömstadmilen har sedan flera år ett samarrangemang gjort runt 
den populära promenadklassen. Folkhälsorådet, Vesterålens Naturprodukter och 
Strömstad Löparklubb är samarbetspartners. Promenadklassen, som är utan 
tidtagning vänder sig till alla som vill uppleva Strömstadmilens atmosfär utan att 
dras med i tävlingshetsen. Promenadklassen har kommit att bli ett mål för många 
olika grupper i samhället som annars inte känner sig hemma på ett arrangemang 
av Strömstadmilens storlek. Promenadklassen bidrar till ökad fysisk aktivitet och 
goda levnadsvanor då många har upplevt vilken bra motionsform promenad är. 

Målet är att motivera så många som möjligt att börja motionera och sedan delta 
och uppleva den glädje och samhörighet med andra som en start i 
promenadklassen ger. Cirka 400 personer brukar delta i promenadklassen. 
Promenadklassen är folkhälsoprojekt som vänder sig till alla oavsett ålder. 
Åldersspännvidden är stor, både unga och äldre deltar. Alla deltar på lika villkor. 
Syftet är att i arrangemanget ”Strömstadmilen” kunna erbjuda ett evenemang 
som vänder sig till ALLA. 

Promenadklassen bidrar till ett arrangemang blir attraktivt för många och hjälper 
till att sätta Strömstad på kartan. 

Beräknad kostnad 150 000: -. Ansökt belopp 35 000: -. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård, Ansökan om folkhälsomedel 

Beslutet skickas till 
Diariet, Strömstad löparklubb Kent Hansson 
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 KS/2015-0421 

KSfhr § 71 Folkhälsopris 

Folkhälsorådets beslut 
att för år 2015 dela ut två Folkhälsopris på vardera 10 000: -. 
Ett pris går till Strömstad för mångfald för sitt ideella arbete med romer och 
flyktingar. Det andra priset går till Lena Axenström och Maria Hansson för sitt 
långsiktiga och förebyggande arbete med Team smart. 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådet delar varje år ut ett pris bestående av 10 000: - och ett diplom. 
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. 

Tidigare mottagare: 
2014 Friskis & Svettis Strömstad 
2013 Ibrahim Cileson för sitt arbete med Integration 
2012 Barbro Matsson leder stavgång för pensionärer, Strömstadguide 
2011 Christer Trygg för sitt engagemang i Norrvikens Handikappsidrott 
2010 Uno Nilsson för sitt engagemang i Folkhälsofrågor 
2009 Lis Palm 
2007 Kvinnojouren Emelie 

Till 2015 års pristagare har följande nominerats. 
Strömstad för mångfald 
Maria Hansson, Lena Axenström Strömstierna skolan 
Birgit Karlsson, ledare av pensionärsgympa och Stavgångspromenader 
Gamla IFK:are i Strömstads promenadgrupp 
Carina Reichenberg, engagerad i Idefjorden SK 
Löparklubben 
Christer Dessmo, Strömstad löparklubb 
Kvarstår sedan 2014: 
Personalen som arbetar med Team smart på Strömstierna skolan 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att för år 2015 dela ut två folkhälsopris ett till Strömstad för mångfald för sitt 
ideella arbete med romer och flyktingar samt ett till Lena Axenström och Maria 
Hansson för sitt långsiktiga och förebyggande arbete med Team smart 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2015-0300 

KSfhr § 72 Redovisning av delegationsärenden 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg. Terése Lomgård, redovisar delegationsärenden för perioden 
september- december 2015. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2015-0422 

KSfhr § 73 Ekonomisk redovisning 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådets insatser delfinansieras av Hälso-och sjukvårdsnämnd och 
kommun och styrs av ett avtal mellan parterna. Folkhälsorådet har en årlig budget 
på 1 220 000 :-. Dessa medel fördelas på tjänst enför folkhälsostrateg, 
folkhälsoråd samt insatser inom de prioriterade områdena; Jämlika och jämställda 
livsvillkor, livslångt lärande och goda levnadsvanor. 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, presenterar utfall för perioden september-
november 2015. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2015-0366 

KSfhr § 74 Budget 2016 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads folkhälsoarbete styrs av folkhälsoavtal mellan norra hälso-och 
sjukvårdsnämnden och kommun. I avtalet förbinder sig kommunen att komma in 
med ett budgetunderlag senast 1 december för kommande verksamhetsår. 
Budgeten ska utgå från folkhälsorådets långsiktiga mål för det strategiska 
folkhälsoarbetet. Underlaget ska fungera som grund för utbetalning från hälso- 
och sjukvårdsnämnden. Parterna svarar gemensamt för finansieringen av: 

Insatser utifrån de gemensamt framtagna målen. 
Lön och omkostnader för en heltid folkhälsostrateg. 
Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för hälso- och 
sjukvårdsnämnden och kommunen. 

Efter beslut i folkhälsorådet 2015-09-28 delgavs norra hälso-och 
sjukvårdsnämnden folkhälsorådets budgetunderlag. Budgetunderlaget skickade 
sedan tillbaka till rådet då man enligt norra hälso-och sjukvårdsnämnden inte 
ansåg att budgeten visade på rättvis fördelning mellan kommun och HSN. 

Ett nytt förslag på budgetunderlag har gjorts det har delgetts HSN och fått 
godkänt med krav på tydligt uppföljning av folkhälsoarbetet. 

Beslutet skickas till 
Diariet, Helena Svernling Avdelning Folkhälsa VGR 
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 KS/2015-0423 

KSfhr § 75 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Per-Arne Brink och Jörgen Molin reserverar sig mot kommunens beslut att ta 
folkhälsostrategen i anspråk för arbetet med migration. Det får inte bli en 
långsiktig lösning. 
De vill se en avstämning och uppföljning till folkhälsorådet i februari 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, informerar om vad som är aktuellt inom 
folkhälsorådet 
Under den senaste månaden har mycket av arbetet gått åt till att samordna frågor 
kring migration. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2015-0423 

KSfhr § 76 Drogförebyggande frågor 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Ulrika Billme, Drogförebyggande samordnare, informerar om det 
drogförebyggande arbetet. 
Ulrika har tankar kring en egen ANDT strategi för Strömstad kommun som är 
kopplad till den som regeringen presenterar i januari 2016. 
Krögarträff 25 november – 18 st. krögare, Räddningstjänst, polis samt 
alkoholhandläggare deltog.  
Fanns stort intresse för att fortsatt hålla dess träffar. 
 
Den lokala ungdomsmottagningsgruppen – Ett nytt avtal med regionen, där en 
sådan grupp måste finnas. Skola, socialtjänst, ungdomsmottagning och 
drogförebyggande samordnare. 
Styrgruppen består av verksamhetschef IFO, verksamhetschef Resurscentrum, 
Folkhälsostrateg samt Regionen. 
Jörgen skickar med till ungdomsmottagningen från demokratitåg med ungdomar– 
de har endast öppet när vi är i skolan, bättre information och tillgänglighet genom 
öppettider. 

Föräldrastödsinsatser – i februari anordna en föreläsning om gränssättning med 
efterföljande träffar med olika teman. I samarbete med fältarbetarna Susanne och 
Susanne.  
Föräldramöten – med droginformation- olika teman beroende på olika åldrar.  
Stöd för särskilt utsatta 
Ulrika avslutade med en snabb genomgång av Preventionens grunder 

Beslutet skickas till 
Diariet 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (31) 

 Folkhälsorådet   

 Sammanträdesdatum  
 2015-12-07  

   

    
 

    

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/2015-0423 

KSfhr § 77 Utbildningar 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Aktuella utbildningar presenteras 
Föräldrastöd för tonåringar 12 februari i Uddevalla 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 78 Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 
De övriga frågor som var anmälda har behandlats under § 54 och § 75 

 


