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Sekreterare   Paragrafer 50 - 61 
 Terése Lomgård 
  
Ordförande  
 Margareta Fredriksson 
  
Justerare  
 Jörgen Molin 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Folkhälsorådet 
  
Sammanträdesdatum 2018-12-03 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift   
  
  

 

Tid och plats 2018-12-03 kl. 13–17 
 Mors sal 
Beslutande  
Ledamöter Margareta Fredriksson (L), Ordförande 

Tore Lomgård (C) 
Andreas Nikkinen (MP) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Jörgen Molin (M), Vice ordförande HSN 

  
Tjänstgörande ersättare Britt Eriksson (MP) § 50-57, 60-61 

Anna-Lena Carlsson (C) § 58-59 
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Övriga närvarande  
Ersättare Anna-Lena Carlsson (C) från kl. 14 
  
Övriga deltagare 
 

Terése Lomgård, Folkhälsostrateg 
Marlene Midtvedt, Capio Vårdcentral 
Charlotte Eriksson, Bohuslinden Vårdcentral § 57-59 
Marie-Louise Mattila, Rektor § 57 
Monika Wikfjärd Andersson, lärare § 57 
José Guerra, Ungdomskonsulent Steg1 § 61 
Jonas Sjölund, Ungdomskonsulent Steg1 § 61 
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KSfhr § 50 Godkännande av dagordning 

Folkhälsorådets beslut 
att godkänna dagordningen 

Margareta Fredriksson öppnar mötet med en dikt av Olof Dahlén 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 51 Föregående protokoll 

Folkhälsorådets beslut 
att lägga föregående protokoll till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 52 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsnämnden norra: 
Senaste mötet 20/11 
Antagande av detaljbudget 
Antagande av tilläggsöverenskommelser 
Samverkande sjukvård, nu har även Lysekil anslutit sig 
Det har varit problem med en vårdcentral i Åmål med IVO anmälningar p.g.a. 
läkare som ej varit legitimerade. Vårdcentralen arbetar för att komma till rätta 
med problemen. 

Fråga från Margareta Fredriksson till HSN. Kommundialogen som skulle ägt rum 
tidigare i höst blev inställd. Något nytt datum har inte satts. Detta efterfrågas av 
kommunen. 

Jörgen Molin kommer att fortsätta som ledamot i HSN under kommande 
mandatperiod. 
Margareta Fredriksson är invald som vice ordförande i HSN. 

Miljö- och byggnämnden: 
Nästa möte är på torsdag 6/12 
Det kommer troligtvis inte delas ut något stadsmiljödiplom och miljöpris i år, då 
det inte inkommit några nomineringar.  
Föreläsningen om Trygghetsskapande samhällsplanering 2/11 har mynnat ut i 
en motion från C om att involvera stiftelsen Tryggare Sverige i planeringen av 
Canningområdet.  

Tekniska nämnden:  
Information från Margareta Fredriksson om den tillgänglighetsvandring som 
genomfördes 11/10 längs med Strömsån och längs Torget. Medverkande var 
representanter från handikapp- och pensionärsrådet samt 
tillgänglighetssamordnare, polis, teknisk förvaltning, syn- och hörsel instruktör, 
politik samt folhälsostrateg. Protokoll är skickat till gatuchef Conny Hansson. 

Andreas Nikkinen tar med sig synpunkt som inkommit gällande övergångsställe 
vid Taxi, där är väldigt mörkt. Gångtrafikanterna syns inte. 

Cykelplanen går upp till nämnd i början av 2019. 

Barn- och utbildningsnämnden: 
Skolinspektionen har lämnat gott betyg till det arbete som genomförts på 
Strömstiernaskolan.  
Utredning om 3-timmars barn i förskolan skjuts upp till början av 2019. 
Reflektion från Marie Edvinsson Kristiansen, kontaktpolitiker för gymnasiet. 
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Förutsättningarna för integration på gymnasiet borde ses över, främst för tjejer. 
Att ha SFI och gymnasiet i samma lokaler innebär att elever, främst 
tjejer, upplever sig kontrollerade av vuxna på SFI. 

Socialnämnden: 
Integrationsplan och integrationsplattform har behandlats. Den röda tråden 
eftersträvas, från ankomst till sysselsättning.  
Äldreomsorgsplan och folkhälsoplan har också behandlats. 

Kommunstyrelsen: 
Margareta Fredriksson informerade på föregående möte om rådet samt 
folkhälsoarbetet. 
Canningplanen med tilläggsavtal går upp till KF 13/12 
Temavecka Mental hälsa har fått mycket positiv uppmärksamhet. 
Margareta Fredriksson berömmer samverkan mellan folkhälsa, kultur och fritid.  
Kommunens första föreningsgala gick av stapeln den 1/12. Ett väldigt lyckat 
arrangemang som kommer att återkomma vart tredje år. Kurt Dahlberg, 
fritidschef, tackade Folkhälsorådet för ett gott samarbete. 

Capio VC: 
Vårdcentralen har miljöcertifierats 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 53 Ekonomisk redovisning 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådets insatser delfinansieras av Norra Hälso-och sjukvårdsnämnden och 
Strömstads kommun och styrs av ett avtal mellan parterna. Folkhälsorådets medel 
fördelas på tjänsten för Folkhälsostrateg, folkhälsoråd samt insatser inom de 
prioriterade områdena; Processer och organisation, jämlika och jämställda 
livsvillkor, psykisk hälsa och goda levnadsvanor. Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, 
presenterar utfall för perioden januari-november 2018. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 54 Redovisning av delegationsärenden 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar delegationsbeslut för januari-augusti 
2018. Inga nya delegationsbeslut har tagits sedan senaste mötet i maj. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0332 

KSfhr § 55 Folkhälsoplan 2019-2022 

Folkhälsorådets beslut 
att anta Folkhälsoplan 2019-2022 och skicka den vidare för antagande i 
Kommunfullmäktige 

att i och med antagandet av Folkhälsoplan 2019-2022 döda dokumentet 
Folkhälsopolicy antagen av Kommunfullmäktige 2010-05-20 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådet beslutade 2017-09-11 att revidera kommunens folkhälsoplan. 
Folkhälsoplanen fastslår inriktningsområden och övergripande mål för 
folkhälsoarbetet i Strömstads kommun. 

Folkhälsoarbetet 2019-2022 utgår från det nationella folkhälsomålet:  
 Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation samt 
regeringens åtta målområden. 

Folkhälsorådet har valt att under år 2019-2022 fokusera på följande målområden: 
Psykisk hälsa, Fullföljda studier, Trygga och goda uppväxtvillkor, Delaktighet och 
inflytande, Goda Levnadsvanor med fokus på ökad fysisk aktivitet samt 
drogförebyggande arbete. 

Inom varje målområde ligger fokus på främjande och förebyggande 
folkhälsoarbete. Utifrån dessa områden är det var nämnds ansvar att ta fram egna 
folkhälsomål kopplat till folkhälsoplanen. 

Planen ska revideras årligen utifrån lokala utmaningar och prioriteringar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-13 
Sammanställning av remissvar 2018-11-13 
Folkhälsoplan 2019-2022 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnämnden, Socialnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden, Tekniska nämnden, Kultur- och fritidsutskottet, Avdelning 
folkhälsa Västra Götalandsregionen, Diariet 
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 KS/2018-0535 

KSfhr § 56 Verksamhetsplan Folkhälsa 2019 

Folkhälsorådets beslut 
att godkänna verksamhetsplan Folkhälsa 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt folkhälsoavtal med hälso- och sjukvårdsnämnden ska det finnas en 
folkhälsoplan/-program i Strömstads kommun. 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 störst behov av insatser för att förbättra folkhälsan samt uppföljningsbara mål 
och delmål för de aktuella insatserna i syfte att förbättra folkhälsan. 
Folkhälsoplanen för 2016-2019 antogs av folkhälsorådet i september 2015, planen 
har reviderats och ny plan för 2019-2022 har tagits fram för antagande i 
kommunfullmäktige. Kopplat till folkhälsoplanen ska en verksamhetsplan för 
folkhälsostrategens arbete tas fram. 

Folkhälsostrategen leder och utvecklar kommunens strategiska arbete med 
folkhälsa. Uppdraget innebär att organisera, samordna och genomföra aktiviteter 
enligt gällande avtal  och årlig verksamhetsplan. 
Verksamheten har ett tydligt främjaruppdrag och ett nära samarbete med 
kommunledningens övriga avdelningar och kommunens förvaltningar är en 
förutsättning. Det ligger i uppdraget att hitta bra samarbetsformer. 

Fokus i folkhälsoarbetet 2019 kommer att ligga på de prioriterade målområdena: 
psykisk hälsa, fullföljda studier, trygga och goda uppväxtvillkor, delaktighet och 
inflytande samt goda Levnadsvanor med fokus på ökad fysisk aktivitet samt 
drogförebyggande arbete. 

I mål-och budget arbetet för 2019 ska barnrättsperspektiv och folkhälsoperspektiv 
vara förankrat i alla nämnder och styrelser. Under 2019 kommer fortsatta 
utbildningsinsatser ske för att implementera barnrätts- och folkhälsoperspektiv i 
beslutsprocessen.  

Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar verksamhetsplan för 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-13 
Verksamhetsplan Folkhälsa 2019 

Beslutet skickas till 
Avdelning folkhälsa Västra Götalandsregionen, Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 57 Inkomna ansökningar 

Folkhälsorådets beslut 
att återremittera skrivelse från BUN om satsning på elevers delaktighet och 
inflytande samt förbättrad arbetsmiljö för elever. 
 
Folkhälsorådet önskar förtydligande på följande punkter och hänvisar till 
folkhälsorådets kriterier för ansökan:  
-En tydligare plan för finansiering där även delfinansiering redovisas  
-Redogörelse för hur arbetet tas vidare  
-Vad är det förväntade resultatet av utvecklingsarbetet?  
-Rådet ställer sig positiva till att fler än endast 10 pedagoger utbildas i Kooperativ 
lärande. En utbildning på plats i Strömstad skulle medföra att all personal F-9 kan 
ta del av utbildningen.  
-Möjligheterna för nyttjande av kommunal kompetens så som resurscentrum när 
det gäller ex. workshop och utbildning bör ses över.  
-Möjligheterna för samverkan med andra aktörer/förvaltningar bör ses över 
 
att avslå ansökan från SSF Stöldskyddsföreningen, folkhälsorådet har tidigare 
betalat ut bidrag och syftet med folkhälsomedlen är inte att finansiera årligen 
återkommande ansökningar 
 
att avslå ansökan från Idefjordens SK. Föreningen har fått medel från 
folkhälsorådet 2017 och 2018, i beslut från 2018 står tydligt att folkhälsorådet inte 
kommer att betala ut årligen återkommande ansökningar 

att låta folkhälsostrategen besluta gällande ansökan från Simföreningen och 
stödgruppen Buketten, då ansökningarna omfattas av strategens delegationsrätt 

Sammanfattning av ärendet 
Marie-Louise Mattila, rektor och Monika Wikfjärd Andersson, lärare föredrar 
skrivelse från Barn- och utbildningsnämnden om satsning på elevers delaktighet 
och inflytande samt förbättrad arbetsmiljö för elever. 

Folkhälsostrateg, Terése Lomgård presenterar övriga inkomna ansökningar för 
2019: 
- SSF Stöldskyddsförening ansöker om bidrag för inköp av skyltar för 
grannsamverkan 10 000:- för 2019-2020 
-Idefjordens SK ansöker om bidrag för HittaUt (Stolpjakten) 25 000:- 
-Strömstad Simförening ansöker om bidrag för inköp av material för fysisk träning 
under den tid då badhuset är stängt. 4475:- 
-Stödgruppen Buketten – stödgrupp för barn i familjer med missbruk och/eller 
psykisk ohälsa ansöker om 10 000:- för att kunna erbjuda olika aktiviteter 

- Socialförvaltningen har förslag på följande insatser, ännu har ingen ansökan 
inkommit:  
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1. Föräldrautbildning - generell insats, med syfte att öka kunskap om föräldraskap. 
En prioriterad målgrupp är nyanlända föräldrar 
2. Hälsofrämjande integration. 

Samverkan barn- och ungas hälsa: 
-samverkansgrupp uppstartad med deltagare från elevhälsa, BVC och 
folktandvård. Gruppen ser ett gemensamt behov att arbeta med övervikt och 
fetma hos barn och unga. En tanke som lyftes på möte i november var att under 
2019 göra en gemensam aktivitet, ex. en temavecka kring detta. Att informera 
och utbilda föräldrar om vikten av rätt kost och rörelse. I samband med detta har 
även en fråga från Familjecentralen inkommit om att starta upp projekt 
Matkassen, ett utbildningsmaterial till föräldrar. 

Anledningen till att det inkommit så få ansökningar inför 2019 beror troligtvis på 
att folkhälsorådet gjort om ansökningsprocessen för förvaltningarna så att mer 
ansvar ligger på respektive förvaltning att ansöka från rådet. I samband med detta 
har även folkhälsoplanen reviderats vilket ställer högre krav på att 
förvaltningarna att ta fram mål  kopplat till folkhälsa. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens (BUN) skrivelse till Folkhälsorådet gällande 
stimulans- och utvecklingsmedel 2018, 2018-10-11  
Ansökan från SSF Stöldskyddsförening 
Ansökan från Idefjordens SK 
Ansökan från Strömstad Simförening 
Ansökan från Stödgruppen Buketten 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
att återremittera skrivelse från BUN om satsning på elevers delaktighet och 
inflytande samt förbättrad arbetsmiljö för elever. 

Folkhälsorådet önskar förtydligande på följande punkter och hänvisar till 
folkhälsorådets kriterier för ansökan: 
-En tydligare plan för finansiering där även delfinansiering redovisas 
-Redogörelse för hur arbetet tas vidare 
-Vad är det förväntade resultatet av utvecklingsarbetet? 
-Rådet ställer sig positiva till att fler än endast 10 pedagoger utbildas i Kooperativ 
lärande. En utbildning på plats i Strömstad skulle medföra att all personal F-9 kan 
ta del av utbildningen 
-Möjligheterna för nyttjande av kommunal kompetens så som resurscentrum när 
det gäller ex. workshop och utbildning bör ses över. 
-Möjligheterna för samverkan med andra aktörer/förvaltningar bör ses över 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden, SSF Stöldskyddsförening, Idefjordens SK, Diariet 
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 KS/2018-0377 

KSfhr § 58 Budget 2019 

Folkhälsorådets beslut 
att godkänna förslag till budget för folkhälsoarbetet 2019. 

 
att de medel som fortfarande inte betalats ut till ansökningar under första 
kvartalet 2019 istället fördelas till satsningen temavecka psykisk hälsa 2019 samt 
till värdegrundsarbetet inom föreningslivet.   

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads folkhälsoarbete styrs av ett folkhälsoavtal mellan hälso- och 
sjukvårdsnämnd Norra Bohuslän och kommunen. I avtalet förbinder sig 
kommunen att komma in med ett budgetunderlag senast den 1 december för 
kommande verksamhetsår. Underlaget fungerar som en grund för utbetalning 
från hälso- och sjukvårdsnämnden. Fördelningsprincipen för finansieringen är 
hälften vardera för hälso- och sjukvårdsnämnd och kommun. Medel skall gå till 
insatser utifrån de gemensamt framtagna målen samt lön och omkostnader för en 
heltid folkhälsostrateg. 

Budgeten bygger på folkhälsorådets målområden och de ansökningar som 
inkommit till rådet.  
Prioriterade målområden för 2019-2022 är följande: 
› Psykisk hälsa 
› Fullföljda studier  
› Trygga och goda uppväxtvillkor  
› Delaktighet och inflytande 
› Goda Levnadsvanor med fokus på ökad fysisk aktivitet samt drogförebyggande 
arbete 

Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, presenterar förslag till budget för 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-13 
Budget 2019 

Beslutet skickas till 
Diariet, Avdelning Folkhälsa Västra Götalandsregionen 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 59 Mötestider 2019 

Folkhälsorådets beslut 
att anta folkhälsorådets mötestider för 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till folkhälsorådets mötestider för 2019: 
Måndag 11/2 kl. 13-17 
Måndag 25/3 kl. 13-17 
Måndag 20/5 kl. 13-17 
Måndag 2/9 kl. 13-17 
Måndag 11/11 kl. 13-17 

Förslag till tider för presidiemöten: 
Fredag 1/2 kl. 9-12 
Måndag 11/3 kl. 9-12 
Måndag 6/5 kl. 9-12 
Måndag 19/8 kl. 9-12 
Måndag 28/10 kl. 9-12 

  

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 60 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

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

-Utbildningar suicidprevention - fortsätter under våren 2019 
-Temavecka mental hälsa - god uppslutning på föreläsningar och aktiviteter, 
positiv feedback från flera håll  
-Ny tjänsteskrivelsemall, utbildningar i barnrättsperspektivet - uppskjutet till 2019 
-Värdegrundsarbetet inom föreningslivet - styrgrupp tillsatt  
-Föreningsbanken kommer förhoppningsvis igång i februari, har inte fått igång 
arbetet under hösten. Tanken är att ansvaret ligger på föreningsnavet och att det 
även kopplas till extratjänster inom integrationscenter. Blir ett ihopkopplande av 
fritidsbanken, driftsorganisationen Aktivitet Strömstad, fritidsgården och 
föreningslivet 
-Skate - medel avsatta i investeringsbudget 2019 samt 2020. Projektering under 
2019. 
-Trygghetsarbete – trygghetsenkät har legat på webben under november samt 
genomfördes under Strömstad in Light, sammanställs inom den kommande 
veckan. dialog med skolelever pågår kopplat till FÖP. Tillgänglighetsvandring 
genomfördes i oktober. Plan för trygghetsvandring i området runt 
Strömstiernaskolan finns. Inväntar svar från skolan om medverkan. Utbildning 
trygghetsskapande samhällsplanering genomfördes 2/11 för tjänstepersoner och 
politiker. 

 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 61 Övrigt 
 

Besök från verksamheten Steg1, José Guerra och Jonas Sjölund: 
Steg1 finansieras av samordningsförbundet och EU, det är en liten del av det 
större projektet En skola för alla.  
Insatsen riktar sig till unga vuxna, 16-24 år. Målet är att nå som står lång från 
arbetsmarknad eller skola. Insatsen innefattar gruppverksamhet samt individuella 
samtal. Deltagarna kan ta del av insatsen under 5 månader. Remittenter är VG-
region, Kommun, arbetsförmedling samt försäkringskassan.  
Projektet är tidsbegränsat till slutet av 2019 sen är tanken att verksamheten ska 
implementeras i kommunal förvaltning. 
Idag ligger steg1 under arbetslivsenheten. 

  

  

Mötet avslutas med avtackning av folkhälsorådets ledamöter. 
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