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Justeringens tid och plats 2015-10-13 Kommunledningskontoret 
  
Sekreterare   Paragrafer 38 - 51 
 Terése Lomgård 
  
Ordförande  
 Margareta Fredriksson 
  
Justerare  
 Jörgen Molin 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Folkhälsorådet - kommunala representanter 
  
Sammanträdesdatum 2015-09-28 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift   
 Terése Lomgård 
  

 

Tid och plats 2015-09-28 kl 13.00–17.00 
 Laholmen 
Beslutande  
Ledamöter Margareta Fredriksson (FP), Ordförande 

Tore Lomgård (C) 
Jan Vidar Seljegren (S) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Jörgen Molin (M), Vice ordförande HSN 
Per Arne Brink (S), Ledamot HSN 

  
Tjänstgörande ersättare Birgitta Laugmo (FP) 
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Övriga närvarande  
Ersättare  
  
Övriga deltagare Ulrika Billme, Drogförebyggande samordnare, §46 

Camilla Hedin, Deltog i information projekt Kulturhäng §39 
Karin Helgevi, Britt Eriksson, Maria Martinez, Deltog i information projekt 
Fortbildning och samverkan mellan RC-förskola-BUP-Soc. §39 
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Gunnar Cervin, Deltog i information projekt Gymnastikklubben §39 
Terése Lomgård 
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 KS/2015-0422 

KSfhr § 38 Ekonomisk redovisning 

Folkhälsorådet - kommunala representanters 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 kr. Dessa medel fördelas på folkhälsosamordnartjänst, folkhälsoråd 
samt insatser inom de prioriterade områdena; jämlika och jämställda livsvillkor, 
livslångt lärande och goda levnadsvanor. 

Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, presenterar utfall för perioden juni-september 
2015. 

Ordförande Margareta Fredriksson tackar för informationen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2015-0423 

KSfhr § 39 Projektansökningar 2016 

Folkhälsorådet - kommunala representanters beslut 
Att besluta enligt presidiets förslag till beslut att följande projekt skickas vidare till 
Kultur-och Fritidsutskottet: Myterna och sagorna som kom till Strömstad - 
Strömstads bibliotek, Kulturnatta - Direktionen för Nytta och Nöje 

Att besluta enligt presidiets förslag att följande projekt skickas vidare till Tekniska 
nämnd: Boulebana på Rossö - BBC 

Att följande projekt träffar presidiet för dialog: Strömstads Matevent- Omställning 
Strömstad, Global Café - ABF Fyrbodal 

Att Från ohälsa till hälsa - Strömstad Gymnasium, Strömstad Gymnastikklubb, 
Fortbildning och samverkan RC-Förskola-BUP- Soc. samt Kulturhäng kvarstår för 
beslut i december. 

Att övriga projekt kvarstår för beslut i december. 

Jäv 
Jan-Vidar Seljegren anmäler jäv vid beslut av projekt Kulturhäng 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådet tog i juni 2012 fram riktlinjer för ansökningar till folkhälsorådet. De 
syftar dels till att göra bedömningen av ansökningar tydligare och dels till att 
införliva folkhälsoavtalets intentioner om att folkhälsorådets planeringsprocess 
ska synkroniseras med den kommunala planerings-och budgetprocessen. 
Riktlinjerna innebär att ansökningshandlingen ska komma in senast i september 
året innan utvecklingsarbetet ska ske samt att rådet beslutar om 
utvecklingsmedel i december. Ett antal ansökningar har nu inkommit. 

I början av mötet presenterades fyra projekt: Kulturhäng, Från ohälsa till hälsa, 
Strömstad Gymnastikklubb samt Fortbildning och samverkan mellan RC-Förskola-
BUP-Soc. Övriga projektansökningar har i förväg skickats ut till ledamöterna för 
genomläsning. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Att ställa sig positiva till beslut om utvecklingsmedel för följande projekt: 

Från ohälsa till hälsa - Strömstad Gymnasium 

Strömstad Gymnastikklubb 

Fortbildning och samverkan RC-Förskola-BUP- Soc. 

Kulturhäng 
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Följande projekt skickas vidare till Kultur-och Fritidsutskottet efter förslag från 
Presidiet: Myterna och sagorna som kom till Strömstad - Strömstads bibliotek, 
Kulturnatta - Direktionen för Nytta och Nöje 

Följande projekt skickas vidare till Tekniska efter förslag från Presidiet: Boulebana 
på Rossö - BBC 

Följande projekt önskar presidiet träffa för dialog: Strömstads Matevent- 
Omställning Strömstad, Global Café - ABF Fyrbodal 

 

 

Beslutet skickas till 
Diariet, Kultur-och Fritidsutskottet, Tekniska nämnden 
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 KS/2015-0193 

KSfhr § 40 Folkhälsoplan 2016-2019 

Folkhälsorådet - kommunala representanters beslut 
Att godkänna Folkhälsoplan 2016-2019 med de tillägg som yttrats samt att 
överlämna förslaget till Kommunstyrelsen 

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 störst 
behov av insatser för att förbättra folkhälsan samt uppföljningsbara mål och 
delmål för de aktuella insatserna i syfte att förbättra folkhälsan. 

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoplan 2016-2019, Tjänsteskrivelse Terése Lomgård 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per Arne Brink (S) yrkar att stöd till insatser som främjar integrering ska läggas till 
som punkt under målet skapa förutsättningar för ett jämlikt och jämställt 
samhälle samt att barn ska bytas ut mot barn/ungdomar i hela dokumentet. 

Beslutsgång 
Folkhälsorådet beslutar enligt yttrandet 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, Diariet 
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 KS/2011-0398 

KSfhr § 41 Hälsokällan 

Folkhälsorådet - kommunala representanters beslut 
Att föreslå kommunstyrelsen att godkänna en förlängning av avtalet till och med 
2016-12-31 

Att folkhälsorådet finansierar avtalet ytterligare ett år med 22 438 kr 

Att det under våren 2016 görs en uppföljning av hur kommunen använder sig av 
Hälsokällan 

Att det under våren 2016 utreds vilken/vilka förvaltningar som ska skriva under 
och finansiera ett eventuellt framtida avtal med Hälsokällan och Vårdsamverkan 
barn och unga. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad kommun har ett 4-årigt avtal med Fyrbodals kommunalförbund kring 
Hälsokällan, en verksamhet som erbjuder kompetensutveckling och processtöd 
kring hälsofrämjande och förebyggande arbete. Nu föreslår Fyrbodals 
kommunalförbund en 1-årig förlängning av avtalet för att ha tid att göra om 
organiseringen så att Hälsokällan inryms i avtalet kring Vårdsamverkan Fyrbodal. 

Kommunstyrelsen har skrivit under det tidigare avtalet om Hälsokällan och 
verksamheten har finansierats med stöd från folkhälsorådet. Förslaget som ligger 
här är att Kommunstyrelsen förlänger avtalet med ett år och att folkhälsorådet 
går in med medel i ytterligare ett år men att kostnaden sedan övergår till en 
annan huvudman. Det föreligger ett behov av att följa upp hur kommunen 
använder sig av Hälsokällan samt utreda vilken/vilka förvaltningar som ska vara 
huvudman/huvudmän för ett eventuellt framtida avtal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Johanna Jonsson, Missiv Hälsokällan 
 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, Fyrbodals Kommunalförbund, Barn- och utbildningsnämnden, 
Omsorgsnämnden, Annelie Gollungberg, Maria Reinholdsson. 
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 KS/2015-0421 

KSfhr § 42 Folkhälsopris 

Folkhälsorådet - kommunala representanters beslut 
Att Terése Lomgård, folkhälsostrateg skickar in en annons till Strömstad tidning 
samt lägger ut på kommunens hemsida, en uppmaning om att komma in med 
nominering till folkhälsopris. 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådet delar årligen ut ett folkhälsopris till person eller organisation som 
genom sitt arbete påverkat folkhälsan i positiv riktning. Folkhälsopriset består av 
ett diplom och en penningsumma på 10 000:-. 2014 års mottagare av 
Folkhälsopriset var Friskis och Svettis Strömstad. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2015-0300 

KSfhr § 43 Redovisning av delegationsärenden 

Folkhälsorådet - kommunala representanters beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, presenterar 2015-års delegationsbeslut. 

Ordförande Margareta Fredriksson tackar för informationen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2015-0366 

KSfhr § 44 Budget 2016 

Folkhälsorådet - kommunala representanters beslut 
Att godkänna budget 2016 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads folkhälsoarbete styrs av folkhälsoavtal mellan hälso-och 
sjukvårdsnämnd Norra Bohuslän 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. 

Beslutsunderlag 
Budgetförslag år 2016, Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser 
i Strömstads kommun för perioden 2016-2019. 

Beslutet skickas till 
Diariet, Helena Svernling Avdelning folkhälsa Västra Götalandsregionen,  
Ben Norman Norra hälso- och sjukvårdsnämndens diarium 
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 KS/2015-0423 

KSfhr § 45 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådet - kommunala representanters beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folhälsostrateg, Terése Lomgård berättar om vad som är aktuellt inom 
folkhälsoarbetet under hösten. 

Ordförande, Margareta Fredriksson tackar för informationen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2015-0423 

KSfhr § 46 Drogförebyggande frågor 

Folkhälsorådet - kommunala representanters beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Ulrika Billme, Drogförebyggande samordnare, informerar om vad som är aktuellt i 
hennes uppdrag under hösten. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2015-0285 

KSfhr § 47 Motion Drogförebyggande arbete 

Folkhälsorådet - kommunala representanters beslut 
Att ge i uppdrag till Presidiet att ta fram förslag till yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit en motion från Marie E. Kristiansen, Anders Ekström och Siwert 
Hjalmarsson Moderaterna i Strömstad, där de anger att vi har ett ökande 
drogproblem i Strömstad, bland våra ungdomar, skolelever på olika nivåer i våra 
skolor. Personal vet att det förekommer handel av droger på vår gymnasieskola. 

Allt fler ungdomar har också en mer liberal syn på användandet av droger. I 
verksamheterna arbetar man ihärdigt, men det räcker inte för att möta dagens 
och morgondagens behov. Detta är något som kan bekräftas av personer som 
arbetar med skolungdomar/elever i kommunens skolor, det vill säga lärare, 
rektorer, skolsköterskor m.fl. Denna information kan också bekräftas av polis och 
anställda på restauranger i Strömstad. Tunga kriminella gäng med undergrupper 
börjar få fotfäste i kommunen. 

”Detta kan vi i Moderaterna inte acceptera”. 

Kommunen måste ta gemensamma kraftfulla grepp för en nolltolerans av droger 
och prioritera våra barn och ungdomars rätt till en säker och trygg skola och 
kommun att växa upp i. Om det inte går att göra omprioriteringar i kommunens 
budget för år 2015, hemställer vi om att kommunstyrelsen fattar beslut att 
tillskjuta medel till 2016 års budget, för dessa för kommunen viktiga åtgärder. 

Kommunfullmäktige har tagit beslut att remittera motionen till Kommunstyrelsen, 
Omsorgsnämnden, Folkhälsorådet sam Barn-och utbildningsnämnden för 
yttrande. 

Beslutsunderlag 
Motion om förebyggande åtgärder gällande droger i Strömstad kommun 
20150817 
Protokoll KF 20150910 §85 Motion - Om förebyggande åtgärder gällande droger i 
Strömstads kommun 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2015-0423 

KSfhr § 48 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådet - kommunala representanters beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Det fanns inget aktuellt att redovisa från nämnderna 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 49 Tidigare protokoll 

Folkhälsorådet - kommunala representanters beslut 
Att lägga föregående protokoll till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2015-0423 

KSfhr § 50 Utbildningar 

Folkhälsorådet - kommunala representanters beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, informerarar om kommande utbildningar. 
Dessa skickas även ut via separat mail till ledamöter och ersättare efter mötet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 51 Övriga frågor 

Folkhälsorådet - kommunala representanters beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Val av ny ersättare i Folkhälsorådet. 

Kommunfullmäktige har beslutat att utse Anna-Lena Carlsson(C) som ny ersättare 
i Folkhälsorådet. Hon ersätter Terése Lomgård (C) som beviljats entledigande. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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