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KSfhr § 1 Godkännande av dagordning 

Folkhälsorådets beslut 
Att godkänna dagordningen 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 2 Föregående protokoll 

Folkhälsorådets beslut 
Att efter att ha noterat felformuleringen lägga föregående protokoll till 
handlingarna 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Terése ber om ursäkt för en felformulering under § 75 Aktuellt under 
folkhälsoarbetet, KS/2015-0423. 
I protokollet från 20151207 står följande: Per-Arne Brink och Jörgen Molin 
reserverar sig mot kommunens beslut att ta folkhälsostrategen i anspråk för 
arbetet med migration.  
Meningen ska i stället vara formulerad på följande sätt: Per-Arne Brink och Jörgen 
Molin ställer sig frågande till kommunens beslut att ta folkhälsotrategen i anspråk 
för arbetet med migration. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 3 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informtionen 

Sammanfattning av ärendet 
HSN – Har haft ett sammanträde efter nyår, handlande mestadels om budget. 
Jouren i Tanumshede ska öppna enligt plan, Nattjouren förlängd mars ut.  
Tekniska – Utomhusgymmet på gång enligt plan – kommer att hållas möte i denna 
vecka mellan folkhälsoråd och tekniska. Vad gäller strandstigen, så har inget 
arbete gjorts än, men det kommer att påbörjas under våren. 
 
BUN – Information om skalskyddet som ska införas på Gymnasiet. Information om 
situationen på gymnasiet vad gäller trygghet och säkerhet. Problem i matsalen, 
serveras mer portioner än vad det finns elever.  
Marie Edvinsson Kristiansen försöker att driva frågan kring hur man i BUN jobbar 
strategiskt med våld i nära relationer. 
 
Omsorgen – Avtal samverkande sjukvård. 89 ensamkommande flyktingbarn under 
2016, finns fortfarande stort behov av boende. Diskussion kring nya förslag på 
äldreboenden, inga beslut togs. 
 
MBN- Har fått folkhälsa som en punkt på dagordningen. Tore Lomgård har 
argumenterat för att få folkhälsa som en rubrik i planer, där anser nämnden att 
folkhälsoperspektivet redan beaktas.  
Kommer Utomhusgymmet att kräva bygglov? Viktigt att det tas i beaktande av 
tekniska. Finns även några träd på Kärleksudden som ska tas i beaktande. 
 
KS -  Folkhälsostrategen har haft en dragning om Barnkonventionen  

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 4 Besöken i nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Drogförebyggande samordnare och Folkhälsostrateg har varit på besök i 
nämnderna med syfte att presentera sig, sitt arbete och förankra folkhälsoplan 
2016-2019. 
BUN och MBN har lagt till folkhälsa som en punkt på dagordningen. 
Nästa steg är att få in en rutin på besök i respektive nämnd 1 ggr/termin för 
uppföljning av folkhälsoarbetet. Nämnder och förvaltningar bör sätta ett eller 
flera egna mål utifrån folkhälsoplanen, de ska sedan följas upp i ordinarie mål-
budget och uppföljningsarbete. 
Folkhälsostrateg sammankallar beredningsgrupp Folkhälsa för diskussion och 
förankring av processen med att få in folkhälsa i ordinarie mål- och budgetarbete. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2015-0363 

KSfhr § 5 Tjejjour väst 

Folkhälsorådets beslut 
att ansvaret för finansiering av Tjejjour Väst bör ligga på omsorgen.  
Folkhälsorådet har under ett år finansierat samverkan och då är det dags att 
implementera i ordinarie verksamhet. 
Folkhälsorådet anser att samverkan med Tjejjouren ska fortsätta.  
Det är viktigt att arbetet följs upp och utvärderas i samverkan med folkhälsorådet. 

Sammanfattning av ärendet 
Tjejjouren Väst bildades 2010. Det är en nätbaserad verksamhet, via chatt och 
mejl, som vänder sig till alla som identifierar sig som tjej i åldern 10-20 år. Alla 
som vänder sig till Tjejjouren Väst är helt anonyma och det ses som en av 
tjejjourens största tillgångar och utmaningar. De ideella är medsystrar som 
lyssnar, stöttar och slussar vidare stödsökande till olika former av professionella 
verksamheter. Chatten är öppen torsdagar och söndagar 20.00–22.00, samt 
extradagar då jouren anser det nödvändigt som t.ex. under julen. I februari 2015 
tecknade Tjejjouren väst avtal med Strömstad, det är nu dags att utvärdera 
samverkan och skriva nytt avtal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Terése Lomgård, 2016-02-19 
Samverkansavtal Tjejjouren - Strömstad 2015-02-23 

Beslutet skickas till 
Diariet, Omsorgsnämnden, Maria Reinholdsson 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 6 Redovisning av delegationsärenden 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar delegationsbeslut för perioden jan-
feb 2016. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 7 Ekonomisk redovisning 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådets insatser delfinansieras av Norra Hälso-och sjukvårdsnämnden och 
Strömstad kommun och styrs av ett avtal mellan parterna. Folkhälsorådet har en 
årlig budget på 1 220 000 :-. 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-februari 
2016. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2015-0107 

KSfhr § 8 Mål- och inriktning HSNN 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Jörgen Molin redogör för Mål- och inriktning HSNN 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 9 Jämställdhet - information från 
nätverksträffar, jämställdhetsplan 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, återger information från nätverksträffar kring 
jämställdhet.  
Terése har träffat HR specialisterna för samtal kring jämställdhetsplan internt 
inom kommunen. HR specialisterna har börjat att titta på en plan och kommer att 
samverka med folkhälsostrategen. 

  

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 10 Hälsa på lika villkor 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år genomför Folkhälsomyndigheten enkätundersökningen ”Hälsa på lika 
villkor” i åldrarna 16-84 år. Enkäten rymmer frågor kring fysisk och psykisk hälsa, 
levnadsvanor, läkemedelskonsumtion, vårdutnyttjande, tandhälsa, trygghet och 
sociala relationer samt arbetsmiljö. 
Västra Götalandsregionen deltar vart fjärde år med ett utökat urval av invånare 
för att få underlag för planering av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa 
och förebygga ohälsa. 
2015 skickades enkäten ut till cirka 95 000 invånare i Västra Götaland, och 
besvarades av 55,5 procent vilket innebär en liten ökning jämfört med 2011. 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, redovisar resultat från undersökningen Hälsa 
på lika villkor från 2015. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 11 Folkhälsodag 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Under våren kommer arbetslivsenheten att inventera och uppdatera Hälsans stig. 
I samband med att stigen återinvigs någon gång i slutet på maj, början på juni 
finns tankar på att anordna en Folkhälsodag. Förhoppningsvis kan även 
utomhusgymmet stå färdigt då. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2013-0057 

KSfhr § 12 Uppföljning HSNN 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoarbetet i Strömstads kommun regleras via ett avtal mellan norra Hälso- 
och sjukvårdsnämnden och Strömstads kommun. Folkhälsoarbetet ska årligen 
redovisas skriftligt till Hälso-och sjukvårdsnämnden. Därefter ska även redovisning 
ske i Folkhälsoråd samt Kommunstyrelse. Inför 2016 skrevs ett nytt avtal mellan 
Strömstads kommun och norra hälso- och sjukvårdsnämnden gällande åren 2016-
2019. Uppföljningen för 2015 avser det avtal som var gällande under perioden 1 
januari 2012 till 31 december 2015. 
Redovisningen har skickats ut innan mötet för genomläsning.  
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, presenterar kort redovisningen för 2015. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 13 Kriterier för folkhälsomedel  

Folkhälsorådets beslut 
att lägga till två punkter till rubriken Kriterier 
* Utvecklingsarbetet ska förankras i ordinarie nämnd innan ansökan går vidare till 
Folkhälsorådet 
* Utvecklingsarbetet bör vara ett samverkansprojekt mellan en eller flera 
förvaltningar/aktörer 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådet har som syfte att utveckla det lokala folkhälsoarbetet. Rådet ska 
driva på Strömstads kommuns utveckling mot det nationella folkhälsomålet att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. Folkhälsorådet ska implementera, bevaka, plädera för och lyfta 
fram folkhälsoaspekten i olika forum och inför prioriteringar. 
Rådet består av förtroendevalda från Strömstads kommun samt Norra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden.  
Till rådet finns även en beredningsgrupp kopplat med samtliga förvaltningschefer, 
vårdcentralcheferna samt folktandvårdschef. 
 
Folkhälsorådets utvecklingsarbete finansieras av Strömstad kommun och norra 
hälso- och sjukvårdnämnden. Folkhälsorådet har ca 650 000 kr årligen att fördela 
till utvecklingsinsatser. 

Kriterier: 
*Utvecklingsarbetet ska ligga i linje med de prioriterade områdena i 
folkhälsoplanen.  
*Utvecklingsarbetet ska vara hälsofrämjande och förebyggande.  
*Utvecklingsarbetet bör vara delfinansierat till minst hälften.  
*Bidrag ges inte till sökandes ordinarie verksamhet.  
*Utvecklingsarbetet ska vara befolkningsinriktat.  
*Utvecklingsmedel går endast till organisationer med anknytning till eller som 
aktivt samarbetar med Strömstads kommun.  
*Utvecklingsarbetet ska redovisas på särskild redovisningsblankett efter utförd 
insats 

Presidiet önskar lägga till två punkter under rubriken i kriterier: 
* Utvecklingsarbetet ska förankras i ordinarie nämnd innan ansökan går vidare till 
Folkhälsorådet 
* Utvecklingsarbetet bör vara ett samverkansprojekt mellan en eller flera 
förvaltningar/aktörer 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 14 Drogförebyggande frågor, finansiering 
drogförebyggande arbete 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen samt  
Att till nästa folkhälsoråd bjuda in Susanne Hagen och Susanne Andersson för att 
berätta om sitt uppdrag som fältare. 

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

*Regeringens nya ANDT strategi – Ulrika kommer att under nästa folkhälsoråd ta 
en diskussion kring hur vi kan anpassa den efter kommunen. 

*Ulrika har tillsammans med HR specialisterna börjat att titta på kommunens 
alkohol- och drogpolicy för personalen 

*Öckerömetoden – innebär årliga drogvaneundersökningar. Gör undersökning i 
augusti får resultatet på två veckor och har möjlighet att komma ut och prata med 
föräldrarna i samband med skolstart. Som det ser ut i Strömstad nu, CAN var 
tredje år. Gymnasiet gör egna undersökningar varje år. 

* Föräldrastödsinsatser – föreläsning och efterföljande träffar 
Nyckelpersoner i kommunen är inbjudna till ett första möte för att prata kring 
föräldrastöd för föräldrar med barn i tonåren. 

*Alkohol-och drogpolitiskt program – Utöver folkhälsoplanen och 
brottsförebyggande rådets åtagandeplan saknas ett mer konkret dokument som 
styr det drogförebyggande arbetet. 

Folkhälsorådet tog i oktober 2014 beslut om att tillsvidareanställa en 
drogförebyggande samordnare på 50%. 
Folkhälsorådet och kommunstyrelsen delfinansierar tjänsten enligt följande: 
År 1: 175 000 kr från folkhälsorådet och 75 000 kr från kommunstyrelsen 
År 2: 125 000 kr från folkhälsorådet och 125 000 kr från kommunstyrelsen 
År 3: 75 000 kr från folkhälsorådet och 175 000 kr från kommunstyrelsen 
År 4: 250 000 kr från kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 15 Information Brottsförebyggande arbete 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen samt  
Att ge i uppdrag åt Andreas Nikkinen att ta med frågan till tekniska. Tekniska bör 
representeras av en politiker, förslagsvis Andreas Nikkinen samt en tjänsteman. 

Sammanfattning av ärendet 
Brottsförebyggande rådet består av representanter från polis, räddningstjänst, 
MBN, BUN, Omsorg, KS samt kommunledningsförvaltningen. 
Representanter från Tekniska och bolagen saknas.  
I och med den samverkansöverenskommelse som skrivits mellan kommun och 
polis är det viktigt att samverkan sker gränsöverskridande.  
Brottsförebyggande arbete inkluderas i folkhälsoarbetet genom att skapa en trygg 
och säker kommun. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 16 Utbildningar  

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård informerar om tre utbildningar: 
*Idébytardag i Färgelanda, 16 mars 
*Suicidprevention i Uddevalla, 6 april 
*Mötesplats social hållbarhet, nationell konferens i Göteborg 17-18 maj 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 17 Övriga frågor 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen samt 
Att ge tekniska i uppdrag att i första hand anlägga ett utomhusgym vid 
Kärleksudden. 

Sammanfattning av ärendet 
Utomhusgymmet: 
Tekniska efterfrågar ett beslut från folkhälsorådet för att kunna gå vidare i 
processen. 
 
Kartläggning av barn och ungas psykiska hälsa: 
Anna Almén, Verksamhetschef Individ och Familj har i ett möte med 
Folkhälsostrategen önskat att en kartläggning av barn och ungas psykiska hälsa 
initieras av folkhälsorådet. Kartläggningen kan sedan utgöra underlag för riktade 
insatser mot psykisk hälsa hos barn och unga.  
Det kommer under våren att skickas ut en förfrågan till kommunerna om 
önskemål för samarbete med Högskolan Väst. Att genomföra en sådan typ av 
kartläggningen skulle kunna vara ett samarbetsprojekt med Högskolan Väst. 

Killgrupp: 
Tjejjouren Väst belyste bristen av stödgrupper för killar i utsatta situationer. I 
Bengtsfors har det tidigare funnits en grupp för killar. Tore Lomgård tar reda på 
mer om detta och återkommer med mer information till nästa möte. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Att ge tekniska i uppdrag att i första hand anlägga ett utomhusgym vid 
Kärleksudden. 

Beslutet skickas till 
Diariet, Tekniska nämnden, Lars Strandlund 
 


