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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Folkhälsorådet - kommunala representanter 
  
Sammanträdesdatum 2018-02-05 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift   
  
  

 

Tid och plats 2018-02-05 kl 13–17 
 Kommunstyrelsesalen 
Beslutande  
Ledamöter Margareta Fredriksson (L), Ordförande 

Tore Lomgård (C) 
Andreas Nikkinen (MP) 
Jan Vidar Seljegren (S) 
Jörgen Molin (M), Vice ordförande HSN 
Per Arne Brink (S), Ledamot HSN 

  
Tjänstgörande ersättare  
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Övriga närvarande  
Ersättare Birgitta Laugmo (L) 

Bengt Bivrin (MP) 
Britt Eriksson (MP) 

  
Övriga deltagare  

Terése Lomgård  Folkhälsostrateg 
 
Martin Jansson Synskadades riksförbund §12 
Solveig Jonsdotter Ek Synskadades riksförbund §12 
Jonas Andersson Tillgänglighetssamordnare §12  
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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 lägga föregående protokoll till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 3 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden  
Har inte haft uppe några ärenden som konkret handlar om folkhälsa. 
Vad gäller cykelbana genom Centrum så har arbetet inte satt igång än.  
På dialogmötet i Skee så lyftes frågan om hastigheten på Beatebergsvägen. 
Tekniska ska sätta upp pinnar för att avskilja gångtrafikanter från övrig trafik.  
Skate anläggning: nytt dialogmöte hölls med skateungdomarna i januari. Den plats 
som är föreslagen för placering av anläggningen är på parkeringen höger om 
Cirkle K. Nu ska kostnadsberäkning göras. Ungdomarna har lämnat förslag på hur 
de skulle vilja se att anläggningen utformas. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Positivt ekonomiskt resultat jämfört med 2016. 
Godkände överflyttning av folkhälsomedel för två kommuner i Fyrbodal 
Presentation av God och Nära vård – Samordning utveckling av god och nära vård 
– föreläsningarna ligger på Västkoms hemsida  
http://www.vastkom.se/129/samverkansomraden/nyhetsarkiv/socialtjanst-halso-
-sjukvard/socialtjanst-hs/2018-01-12-dialog-om-god-och-nara-vard-ur-
kommunperspektiv.html 

Fråga från kommunen om rehab bassängen i Strömstad diskuterats i nämnden? 
Det har den inte gjort. 

Miljö- och byggnämnden 
Canningplanen är ute på samråd under februari månad. Kommer vara öppet hus 
10/2 och 16/2 på Tullhuset.  
Uteserveringspolicy – reviderad – går till KF 15/2. I denna revidering är fokus på 
det lagenliga i förlängningen bör policyn ses över ur bl.a. tillgänglighetssynpunkt. 

Tore Lomgård var förra veckan på nätverksträff med Tryggare Sverige, lyssnade till 
en intressant föreläsning om trygghet i samhällsplaneringen. Kan vara idé att 
bjuda in föreläsaren till Strömstad för att koppla detta till Canningplanen. Frågan 
diskuteras vidare i Brottsförebyggande rådet. 

Socialförvaltningen 
Arbetar fortsatt med sjukskrivningstalen, har gett resultat inom vissa 
verksamheter 
Har varit mycket arbete med olika typer av riktlinjer 
Integrationsfrågor, bland annat Crusellska, boende för ensamkommande. 

Kommunstyrelsen 
 Jämlikhetsplanen antogs på förra mötet, den går vidare för antagande i KF 15/2 
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Margareta rapporterade i KS från Folkhälsoråd och Brottsförebyggande råd 
Varumärket Strömstad antogs – vision havet i centrum, livet i fokus 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 4 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-februari 2018 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (17) 
 Folkhälsorådet   
 Sammanträdesdatum  
 2018-02-05  
   
    
 

    

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/2018-0077 

KSfhr § 5 Redovisning av delegationsärenden 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar delegationsbeslut för januari 2018. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 6 Kontaktpolitiker utvecklingsarbeten 

Folkhälsorådets beslut 
att dela upp kontaktpolitiker för utvecklingsarbeten efter det förslag som tagits 
fram under mötet. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport från utvecklingsarbeten som pågått under 2017: 
Strömstads gymnastikförening 
Gymnastiken 110-120 aktiva (ca 80% tjejer, 20% killar) 
Har fortfarande många barn och unga på kö 
De har fortfarande svårt att hitta nya ledare, av de äldsta gymnasterna är inte alla 
redo att leda i den utsträckning man tänkt. Men man fortsätter satsa på 
ungdomsledare.  
Saknar fortfarande viss utrustning för att kunna utveckla till elitnivå, hoppgrop är 
något man önskar. 

Paintboll 
Har köpt in ett elkraftverk för att kunna vara i lokalen de använder  
Ca 20 medlemmar 12 st. tävlar 
Har inte så mycket verksamhet under vintertid.  
 
För år 2018 delas utvecklingsarbeten upp på följande kontaktpolitiker. 
Cykelplan (Andreas) 
Innebandy (Jörgen) 
Strömstierna (Tore) 
Studieförbundet vuxenskolan (Margareta) 
Stolpjakten (Bengt) 
Skate (Andreas) 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0075 

KSfhr § 7 Uppföljning Folkhälsoavtal 2017 

Folkhälsorådets beslut 
att godkänna uppföljning av folkhälsoavtal 2017. 
att skicka ärendet vidare till Kommunstyrelsen för kännedom. 
 

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 i kommunstyrelse. Inför 2016 skrevs ett nytt avtal mellan 
Strömstads kommun och norra hälso- och sjukvårdsnämnden gällande åren 2016-
2019.  Folkhälsostrateg, Terése Lomgård presenterar uppföljning för år 2017. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Terése Lomgård 2018-01-25 
 Uppföljning av Folkhälsoavtal 2017 
Avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Strömstad kommun 2016-2019 
 
 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Agneta Eriksson, Avdelning Folkhälsa, Västra götalandsregionen  
Ben Norling, Västra götalandsregionen 
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 KS/2018-0076 

KSfhr § 8 Verksamhetsplan folkhälsa 2018 

Folkhälsorådets beslut 
att godkänna verksamhetsplan för folkhälsa 2018 

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. Folkhälsoplanen 
för 2016-2019 antogs av folkhälsorådet i september 2015. Kopplat till 
folkhälsoplanen ska en verksamhetsplan för folkhälsostrategens arbete tas fram.  
  
Fokus i folkhälsoarbetet under 2018 kommer att ligga på trygghetsskapande 
åtgärder utifrån åtgärdsplan Brottsförebyggande arbete, drogförebyggande 
arbete, barnkonvention, psykisk hälsa samt måluppfyllelse i skolan. I maj kommer 
alla förtroendevalda bjudas in till utbildning i barnrätts- och folkhälsoperspektiv 
för att ha med sig kunskapen in i budgetarbetet för 2019. 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar verksamhetsplan för 2018.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-01-25 
Verksamhetsplan för folkhälsa 2018 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Agneta Eriksson, Avdelning Folkhälsa, Västra götalandsregionen  
Ben Norling, Västra götalandsregionen 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 9 Drogförebyggande arbete 

Sammanfattning av ärendet 
Punkten utgick. Ulrika Billme var sjuk. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0332 

KSfhr § 10 Folkhälsoplan  

Folkhälsorådets beslut 
att ge folkhälsostrategen i uppdrag att besöka samtliga nämnder för att bjuda in 
till diskussion kring inriktningsområden och prioriteringar för folkhälsoarbetet 

att utifrån besök i nämnder samt resultatet från dagens workshop låta 
folkhälsostrategen till folkhälsorådets möte 10/9 2018 ta fram förslag på 
inriktningsområden och prioriteringar för folkhälsoarbetet i Strömstads kommun 
2019-2023 

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 tog fram ett förslag till ny Folkhälsopolicy för Strömstads kommun. 
Efter diskussion med utvecklingschef Helene Evensen samt diskussion i presidiet 
föreslogs 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. 
 
Folkhälsorådet beslutade 2017-09-11: 
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. 

Den 13/11 2017 hade folkhälsostrategen en genomgång och diskussion med 
kommunchefens ledningsgrupp samt representanter från de två vårdcentralerna 
samt folktandvård gällande inriktningsområden och prioriteringar inför den nya 
folkhälsoplanen. 
 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, redogör för den diskussion som hölls den 
13/11. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 11 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg Terése Lomgård presenterar vad som är aktuellt inom 
folkhälsoarbete 
-Utbildning i suicidprevention har kommit igång, först ut är handläggare inom IFO 
samt personal från boende för ensamkommande 
-Program för föräldraföreläsningar håller på att tas fram 
-På fredag träffar Hälsokällan rektorerna på Strömstierna skolan för att prata kring 
hur hälsokällan kan komma in och stödja skolan i arbetet med RAST som en del i 
arbetet vardag fri från våld 
- Utbildningsdag 14/5 på Laholmen  -Barnkonventionen och social hållbarhet / 
Folkhälsa 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 12 Övrigt 

 

Folkhälsorådets beslut 
att skicka frågan om hjärtstartare på korttidsboendet Udden vidare till 
socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Broddar  
Fråga från allmänheten på KF i december, om folkhälsorådet kan dela ut broddar 
till äldre. 
Enligt likställighetsprincipen får man inte särbehandla vissa grupper av 
kommuninvånare (vilket man skulle göra om man säger ex. alla över 65). 
3 § i kommunallagen: Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 

Vaccin  
I VG regionen kostar det närmare 1000:- att vaccinera sig mot lunginflammation. I 
andra landsting är det gratis, hur kan det se så olika ut? Inte rätt ur ett 
jämlikhetsperspektiv. 
Jörgen Molin har lyft frågan till  regionen, detta även gäller fler typer av 
vaccinationer. 

Hjärtstartare 
Fråga från allmänheten på KF 
Det saknas hjärtstartare på korttidsboendet Udden. Hur ser det ut på de övriga 
boendena i kommunen? Korttidsboendet ska vara likställt med övriga säbo. 
Frågan skickas vidare till socialnämnden 

Folkhälsopris 
Utdelning 6 juni  
Annons i Strömstads tidning i april om att det är dags att nominera. 

Blommor till äldreboenden, personalrum, skolor 
Kommunen är en fairtrade kommun.  
Frågan till rådet om man kan stå för inköp av fairtrade blommor till ex. 
äldreboenden, personalrum, skolor och liknande 
Rådet ställer sig frågande till om detta är en folkhälsofråga. 

Besök av synskadades riksförbund Strömstad Tanum 
Martin Jansson 
Solveig Jonsdotter Ek 
Tillgänglighetssamordnare Strömstads kommun: Jonas Andersson 
  
Föreningen har funnits i 35 år och har 99 medlemmar (inkl. anhöriga) 
Anordnar träffar med social samvaro (4-5 träffar/år) 
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Ca 30-40 deltagare/träff 
Medlemsavgift 150 kr 
Får bidrag från olika stiftelser 
Håller ofta möten i HSO lokaler i Strömstad och Tanum även i Fjällbacka ibland. 
Finns riksorganisation och länsorganisation 
Endast ca 10% av de med synskada som är blinda. 
Många synskador kan vara svåra för andra att uppmärksamma, syns inte så tydligt 
Det finns en syn- och hörselinstruktör, Monica Hassling, anställd inom kommunen 
på 50%. 

Att skicka med till kommunen: 
Hur tänker vi in tillgänglighet för alla när vi planerar och bygger 
Förutsättningar för Ledsagning har blivit sämre, innebär kostnader för individen  

Deltagare på mötet får prova på hur det kan vara att ha olika typer av synskador 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att skicka frågan om hjärtstartare på korttidsboendet Udden vidare till 
socialnämnden. 
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