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Ordförande  
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Justerare  
 Margareta Fredriksson Jörgen Molin 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Folkhälsorådet - kommunala representanter 
  
Sammanträdesdatum 2016-09-26 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift   
  
  

 

Tid och plats 2016-09-26 kl 13.00–17.00 
 Kommunfullmäktigesalen 
Beslutande  
Ledamöter Margareta Fredriksson (L), Ordförande 

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

  
Tjänstgörande ersättare  
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Övriga närvarande  
Ersättare  
  
Övriga deltagare 
Terése Lomgård 
Ulrika Billme 
Kurt Dahlberg 
Representanter Skatepark 
Representanter PRO och SPF 
Helene de Leeuw 
Helen Larsholt 
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KSfhr § 66 Godkännande av dagordning 

Folkhälsorådets beslut 
Att godkänna dagordningen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 67 Föregående protokoll 

Folkhälsorådets beslut 
Att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 68 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
HSNN – Vårdöverenskommelserna, alla är färdiga förutom NU sjukvårdens.  
Stort tryck på 1177  
Integration – psykisk ohälsa hos nyanlända, nämnden har fördelat pengar till 
primärvården för att stödja insatser. 

Omsorgen: 
Ny förvaltningschef tillträdde i september, Monica Birgersson. Ett arbete pågår 
med att se över hemtjänsten och fördelning av personalens tid. 

Barn och utbildning: 
Budgetarbete pågår 
Måltidsverksamheten ses över 
Folkhälsomål saknas, det bör finnas med i målen inför nästa år. 

Tekniska: 
Arbetet med centrumplanen rullar på som det ska, sträckning av cykelstråk i 
centrum ses över. 
Vad gäller tekniska så finns det en stark koppling till folkhälsomålen. 

Miljö och bygg: 
Trafikutredningen är klar vilket gör att det äntligen kan lossna lite vad gäller 
bostadsbyggande.  
Klartecken för byggande av paviljonger på Grandalen 
Kontrollköp av folköl och tobak – Ulrika Billme tar mer om det under sin punkt. 

KS: 
Kommuncenter invigs 29 september för allmänheten. Invigningstal av Peter 
Dafteryd kl. 13. 
Näringslivsfrukost med centrumprat fredag 30 september. 
Två dagar med samråd kring budget väntar för KS. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 69 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-
september 2016. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 70 Redovisning av delegationsärenden 

Folkhälsorådet beslut 
Att notera informationen 

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

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0305 

KSfhr § 71 Budget 2017 

Folkhälsorådets beslut 
Att godkänna budget 2017 

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. Målområden utifrån Folkhälsoplan 2016-2019 är:  
* Processer och organisation  
* Jämlika och Jämställda livsvillkor  
* Psykisk hälsa  
* Goda levnadsvanor 

Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, presenterar budget för 2017. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
Agneta Eriksson Västra götalandsregionen Avdelning Folkhälsa,  
Ben Norman, Västra Götalandsregionen 
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 KS/2016-0407 

KSfhr § 72 Arbetsordning Folkhälsorådet 

Folkhälsorådets beslut 
Att godkänna revidering av arbetsordning för Follkhälsorådet med de tillägg som 
föreslagits av Jörgen Molin: 
att förtydliga vem som kallar till styrgrupp folkhälsa, hur ofta styrgruppen 
sammanträder samt vem som leder styrgruppens möten.  
att förtydliga att arbetsformen gäller för folkhälsorådet inte styrgruppen. 
att förtydliga vem som tar fram folkhälsoplanen samt vem som tar fram 
behovsbilder och prioriteringar. 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoarbetet i Strömstads kommun regleras via avtal mellan Hälso- och 
sjukvårdsnämnd norra och Strömstads kommun. Avtalet gäller perioden 1 januari 
2016 till 31 december 2019. 
Folkhälsorådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen, som har det 
övergripande ansvaret för folkhälsofrågorna i kommunen. 
Folkhälsorådet har som uppdrag att utveckla det lokala folkhälsoarbetet. Rådet 
ska driva Strömstad kommuns utveckling mot det nationella folkhälsomålet:  
att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen.   

Folkhälsorådets sammansättning, uppdrag och arbetsformer beskrivs i den 
arbetsordning som tagits fram för Folkhälsorådet. Gällande arbetsordning är 
senast reviderad 2009, en ny revidering har gjorts för 2016. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Jörgen Molin lyfter förslag på följande tillägg i dokumentet: 
Förtydliga vem som kallar till styrgrupp folkhälsa, hur ofta styrgruppen 
sammanträder samt vem som leder styrgruppens möten.  
Förtydliga att arbetsformen gäller för folkhälsorådet inte styrgruppen. 
Folkhälsoplanen omnämns bara på sid 1. Förtydliga vem som tar fram 
folkhälsoplanen samt vem som tar fram behovsbilder och prioriteringar. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
Agneta Eriksson Västra götalandsregionen Avdelning Folkhälsa 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 73 Inkomna ansökningar för 2017 

Folkhälsorådets beslut 
Att låta följande ansökningar kvarstå för beslut i december: 
Mattcurling 
Skate 
Graffitti, det gemensamma språket 
Stärkt föräldraskap genom kommunikation 
Multianläggning Lionshov 
Fler barn i gymnastik 
Cykel till Opalen 

Att undersöka andra finansieringsmöjligheter för ansökan från Brottsofferjouren. 
Ärendet ska inte behandlas av folkhälsorådet. 

Att låta ansökan om Certifieringskurs CPF gå under folkhälsostrategens 
delegationsrätt. 

Att avslå följande ansökningar: 
Café andra bullar  
Samordnare kulturhusförening 
Kulturhäng 
Stresshantering asylsökande 
Ett aktivt Rossö 
Folkhälsorådet hänvisar till de kriterier som gäller för mottagande av 
utvecklingsmedel. 

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. 
Folkhälsorådets utvecklingsarbete finansieras av Strömstad kommun och Norra 
hälso- och sjukvårdsnämnden. Folkhälsorådet har ca 650 000 kr årligen att fördela 
till utvecklingsinsatser. 

Kriterier för utbetalning av utvecklingsmedel: 
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 
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insats 
Utvecklingsarbetet ska förankras i ordinarie nämnd innan ansökan går vidare till 
Folkhälsorådet, gäller för kommunal förvaltning. 
Utvecklingsarbetet bör vara ett samverkansprojekt mellan en eller flera 
förvaltningar/aktörer 

Ansökningshandlingen ska komma in senast i september året innan 
utvecklingsarbetet ska ske.  
Rådet beslutar om utvecklingsmedel i december. Rådet beslutar om ansökningar 
som överstiger folkhälsostrategens delegationsrätt. 
 
Följande ansökningar har inkommit till Folkhälsorådet: 
Mattcurling SPF/PRO KS/2016-0208 
Skatepark KS/2016-0423 
Brottsofferjouren KS/2016-0371 
Graffitti, det gemensamma språket, Strömstad gymnasium KS/2016-0471 
Cykel till korttidsboendet Opalen KS/2016-0478 
Kulturhäng KS/2016-0445 
Stresshantering asylsökande KS/2016-0460 
Certifieringskurs CPS KS/2016-0468 
Stärkt föräldraskap via kommunikation KS/2016-0469 
Multianläggning Lionshov, Positiv utveckling i Skee KS/2016-0475 
Flera barn och unga i gymnastik, Gymnastikklubben i Strömstad KS/2016-0474 
Café andra bullar, Omställning Strömstad KS/2016-0474 
Samordnare Kulturhusförening KS/2016-0472 
Ett aktivt Rossö, Rossö Lek och fritid KS/2016-0492 

Folkhälsostrateg, Terése Lomgård föredrar de ansökningar som kommit in. 
Representanter från de ungdomar som har ansökt om medel till 
Skatepark besöker rådet och berättar om sina tankar kring utveckling av området. 
Representanter från SPF och PRO besöker rådet för att berätta om sin 
curlingverksamhet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Att låta följande ansökningar kvarstå för beslut i december: 
Mattcurling 
Skate 
Graffitti, det gemensamma språket 
Stärkt föräldraskap genom kommunikation 
Multianläggning Lionshov 
Fler barn i gymnastik 
Cykel till Opalen 

Att undersöka andra finansieringsmöjligheter för ansökan från Brottsofferjouren. 
Ärendet ska inte behandlas av folkhälsorådet. 

Att låta ansökan om Certifieringskurs CPF gå under folkhälsostrategens 
delegationsrätt. 
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Att avslå följande ansökningar: 
Café andra bullar  
Samordnare kulturhusförening 
Kulturhäng 
Stresshantering asylsökande 
Ett aktivt Rossö 
Folkhälsorådet hänvisar till de kriterier som gäller för mottagande av 
utvecklingsmedel. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2015-0316 

KSfhr § 74 Uppföljning Från ohälsa till hälsa 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

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. 

Folkhälsorådet beviljade Strömstad Gymnasium 58 000:- för år 2016. 
Helene dé Leeuw och Helen Larsholt redovisar resultatet av projektet. 

Folkhälsorådet tackar för informationen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 75 Drogförebyggande arbete 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

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

Drogvaneundersökningar har genomförts i åk 7, 8 och 9 samt första året på 
gymnasiet. Politiker var volontärer. Positivt bemötande från elever och personal. 
Nu kommuniceras resultatet på föräldramöten. 
I samband med föräldramöten får föräldrarna skriva upp sig på en lista för att få 
nyhetsbrev till föräldrar 1 ggr/månad. 
Ulrika kommer även att presentera resultatet i nämnder samt på möte med 
idrottsföreningar. 

Kontrollköp har genomförts. Av 81 st. genomförda kontrollköp fick 
kontrollköparen legitimera sig vid 67 tillfällen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 76 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård berättar vad som är aktuellt inom 
folkhälsoarbetet. 
Utomhusgymmet har invigts. 
Seniorhälsans dag onsdag 28 september. 
Första mötet för styrgrupp folkhälsa blev framflyttat till ledningsgruppsmöte 17 
oktober. Därefter kommer Terése att träffa förvaltningscheferna en och en för att 
prata folkhälsomål i förvaltningarna. 
Utbildningsdagar i psykisk hälsa planeras i början av januari. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Att notera informationen 
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KSfhr § 77 Övrigt 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådet i december är framflyttat till måndag 12 december Kl. 13-17. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Att notera informationen 
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