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KSfhr § 1 Godkännande av dagordning 

Folkhälsorådet beslutar 
Att godkänna dagordningen 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 2 Föregående protokoll 

Folkhälsorådet beslutar 
Att lägga föregående protokoll till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 3 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådet beslutar 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
HSN  
Samverkande sjukvårdsavtal togs på förra mötet. Hemtjänstens personal kan ta 
hjälp av hemsjukvården om man inte kommer fram via sjukvårdsupplysning. 
Single responder kommer upp som beslut på torsdag 23/2, finns förslag på 
förlängning av avtal året ut. Tryggheten ska finnas om och när det händer något. 
Bassängen på Närhälsan rehab, överenskommelse så att föreningar och 
rehabiliterande verksamhet kan använda sig av bassängen. 

Socialnämnden 
Hade besök av folkhälsostrategen på senaste nämnden.  
Drogförebyggande samordnare har besökt nämnden och presenterat 
drogvaneundersökningen. 
Möte med handikapp- och pensionärsrådet inom kort.  
Försöker ha med sig folkhälsan i målarbetet.  
Processen är igång med nytt särskilt boende, beslut ska tas i KS. 
Bra utbildningsdagar på Strömstad spa i början av januari, med många deltagare 
och mycket positiv respons från såväl personal som privatpersoner som deltog på 
kvällsföreläsningen.  

Integrationssamordnaren är numer anställd hos socialförvaltningen.  
Får information på torsdag om uppdatering av läget kring ensamkommande 
ungdomar, uppskrivning av ålder till 18 år. 

Tekniska 
Inget nytt sen sist möte.  
Folkhälsostrategen kommer på besök på nästa möte. 

Barn- och utbildning  
Verkar som trenden kring matematiken har vänt, det verkar som satsningen med 
Kroksmark har lönat sig. Nu behöver det implementeras hela vägen i alla led. 
I fredags (17/2) hölls demokratidag på gymnasiet. På eftermiddagen föreläsning 
kring sexuella trakasserier.  
Revision på gymnasiet, en sakfråga som blivit en arbetsmiljöfråga.  

Marie – ska träffa elevrådet på gymnasiet. Frågor att ta med från rådet: Elevernas 
tankar kring ökad fysisk aktivitet, upplevelse av drogvaneundersökningen, 
elevernas tankar kring projektet från ohälsa till hälsa. 

Miljö- och bygg 
Folkhälsostrateg kommer på besök på nästa möte. 
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Under senaste mötet presenterades medborgarundersökningen. Lågt nöjd 
inflytande index hos ungdomar. 

Kommunstyrelsen 
Vatten, en stor fråga på Koster.  
Fairtrade möte med planering av aktiviteter under året som kommer. 
Myren planen är under arbete. 
Ser över arbetsmiljö och lokaler. 
Handlingsplanen för integrationsarbetet ska tas i KS. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 4 Ekonomisk redovsining 

Folkhälsorådet beslutar 
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 2017. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 5 Redovisning av delegationsärenden 

Folkhälsorådet beslutar 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar delegationsbeslut för perioden 
januari-februari 2017. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0607 

KSfhr § 6 Uppföljning Folkhälsoavtal 2016 

Folkhälsorådet beslutar 
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 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 2016.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Terése Lomgård 2017-01-13 
Avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Strömstad kommun 2016-2019 
Uppföljning av Folkhälsoavtal 2016 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0072 

KSfhr § 7 Verksamhetsplan Folkhälsa 2017 

Folkhälsorådet beslutar 
Att godkänna verksamhetsplan Folkhälsa 2017 

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 2017 kommer att ligga på trygghetsskapande 
åtgärder utifrån åtgärdsplan Brottsförebyggande arbete, drogförebyggande 
arbete, barnkonvention, psykisk hälsa samt måluppfyllelse i skolan. 
Inför mål-och budget arbete 2018 ska specifika folkhälsomål finnas för varje 
nämnd. 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar verksamhetsplan för 2017. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-01 
Verksamhetsplan Folkhälsa 2017 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Agneta Eriksson, Avdelning Folkhälsa, Västra götalandsregionen 
Ben Norling, Västra götalandsregionen 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 8 Kontaktpolitiker ansökningar 

Folkhälsorådet beslutar 
Att utse följande politiker till kontaktpersoner för respektive ansökan: 
Stärkt föräldraskap via kommunikation – Marie Edvinsson Kristiansen 
Toleransresa – Margareta Fredriksson 
Pensionärsföreningarna - Anna-Lena Carlsson 
Strömstad Gymnastikklubb - Jörgen Molin 
Skate - Andreas Nikkinen  
Fysisk aktivitet i skolorna - Tore Lomgård 
Matematek - Bengt Bivrin 

  

  

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 9 Presidiebeslut Biking Strömstad 

Folkhälsorådet beslutar 
Att godkänna presidiets beslut 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Folkhälsorådet kräver att området ska vara tillgängligt för alla.  
Området ska inte användas i kommersiellt syfte.  
Folkhälsorådet har även synpunkter på namnet för anläggningen, det framhäver 
en enskild näringsidkare. 

Sammanfattning av ärendet 
Biking Strömstad har gjort en Leaderansökan, där de ansöker om medel för att 
anlägga cykelleder i Tjärndalen. 
 
Projekt Biking Strömstad har som målsättning att genom rörelse och motion på 
cykeln, bidra till både boplatsen och destinationen Strömstad. Projektet sätter 
fokus på cykeln, både som träningsredskap och transportmedel. 
Projektet, Biking Strömstad, syftar till att göra allt detta tillgängligt för både 
besökare och invånare i Strömstad. 

Trots naturliga förutsättningar har den nuvarande cyklingen har svårt att locka 
ungdomar. Strömstads cyklister har heller ingen naturlig samlingspunkt. Cyklingen 
behöver ett gemensamt nav. Därför vill projektet Biking Strömstad skapa 
förutsättningar för en naturlig samlingspunkt men också en  mer adrenalinfylld 
typ av cykling, nämligen ”Dirt”. Med hopp, lera, doserade kurvor och action, 
attraherar den här typen av cykling främst ungdomar.  Utövandet sker på olika 
banor eller spår, vilket gör sporten väldigt publikvänlig. Den här aktiviteten passar 
alla ungdomar oavsett bakgrund och kön. 

- Aktiviteten går över generationsgränserna och bidrar till ökad förståelse mellan 
äldre och yngre. 
- Aktiviteten är lättillgänglig och kräver inga förkunskaper. 
- Fler människor använder cykeln som ett motionsredskap, vilket i sin tur ökar 
förståelsen för cykeln som transportmedel. 
- En individuell aktivitet som utförs på en arena, skapar goda förutsättningar för 
möten. 
- Blir en reseanledning och bidrar till ökad besöksnäring. 

Utöver de rent cykelrelerade delprojekten kommer området i Tjärndalen rustas 
upp för att skapa en naturlig samlingpunkt och stimulera en aktiv fritid. Följande 
åtgärder planeras: Cykeltvätt , Grillplats/vindskydd , Utegym. 

Kommunen är en av tre parter som ingår i ansökan. De övriga parterna är 
Camping AB Lagunen samt Strömstad cykelklubb. Av den totala budgeten på 2,3 
miljoner kronor medfinansierar kommunen 155 000:-. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (18) 
 Folkhälsorådet   
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-20  
   
    
 

    

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   

 

Presidiet  i folkhälsorådet har godkänt att tillsammans med tekniska nämnden och 
kultur-och fritidsutskottet dela på den kommunala finansieringen. 

Presidiets beslut 
Att Folkhälsorådet tillsammans med tekniska nämnden och kultur-och 
fritidsutskottet delar på den kommunala finansieringen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Tekniska nämnden 
Kurt Dahlberg, Fritidsansvarig 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 10 Drogförebyggande arbete 

Folkhälsorådet beslutar 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Drogförebyggande samordnare, Ulrika Billme presenterar: 
 
Strömstad överens – vad har hänt och nuläge: 
Regelbundet nyhetsbrev skickas ut till tonårsföräldrar 
Besök på ordinarie föräldramöten 
Massmedia- tidning och radio 
Drogfritt föreningsliv i samverkan fritidssamordnare – framtagande av 
fritidspolitiskt program 

Tobak, alkohol, narkotika – Resultat, vad görs och vad är på gång? 
Den lokala drogvaneundersökningen och CANs undersökning visar liknande 
resultat vilket gör att de stärker varandra.  
-Flickor anger i större grad att de upplever sig må sämre än pojkar.  
-Majoriteten av eleverna trivs bra eller mycket bra i skolan. 
-Majoriteten av eleverna har aldrig rökt.  
-Majoriteten av eleverna snusar inte, något fler pojkar än flickor som snusar 
-ca 20% av eleverna i åk7-9 har druckit alkohol, på gymnasiet är siffran 40-45% 
-ca 30% av eleverna i åk 2 (på gymnasiet) räknas som riskkonsumenter av alkohol 
(jämfört med var femte man och var åttonde kvinna i vuxen ålder, nationellt sett) 
-ca 25% av eleverna och 35% av eleverna i gymnasiet tror sig veta någon som kan 
ge eller sälja narkotika 
-ca 3% på högstadiet och 6% på gymnasiet har använt narkotika 
 
Tobaksförebyggande åtgärder: 
Strömstad överens 
kontrollköp 
Inspektion rökfri skola –kartläggning 
Förebyggande insatser – dialog (policy, rökfri skoltid) 
Rökfri arbetstid – ligger på HR avdelningen nu, de ska ta fram ett förslag 
Undervisning 

Alkoholförebyggande åtgärder: 
Strömstad överens 
Kontrollköp 
Krögarnätverk 
ANDT undervisning 
Insatser mot lagning – ny organisation –länsstyrelsen, systembolaget, IQ, CAN 
Barn i familjer med missbruk 
Alkohol och trafik – samarbete med polisen 
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Narkotikaförebyggande arbete: 
Strömstad överens 
Utbildning med fokus på cannabis för personal i skola, föräldrar, allmänhet 
SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) 
Dopingförebyggande arbete 
Badhuset, Nordic wellnes, Spa hotellet är med i dopingsamverkan 
Föreningar kontrolleras av Riksidrottsförbundet 
Kontroll av butikerna som säljer kosttillskott ligger på livsmedelsinspektör 

Omvärldsbevakning – på gång nationellt: 
E-cigaretter bli lagreglerade (liknande tobak) – anmälan till kommun, åldersgräns 
18 år, träder i kraft 2017-07-01, kontrollköp 
Spelmissbruk – ökat ansvar hos kommunerna, Folkhälsomyndigheten ska 
samordna 
Arbetet mot dopning tillförs mer resurser 
 
 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 11 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådet beslutar 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg Terése Lomgård presenterar vad som är aktuellt inom 
folkhälsoarbetet: 
 
-Återkoppling från utbildningsdagarna i psykisk hälsa samt fortsatta insatser. 
 
-Fysisk aktivitet i skolan- ett nätverk bestående av idrottslärare samt   
folkhälsostrateg och fritidssamordnare har startat.  
 
-Besök i nämnder - Terése är ute på besök i samtliga nämnder för att återkoppla 
vad som hänt under 2016 samt koppla folkhälsa till nämndernas mål. 
 
-Tankar finns kring ett lokalt ”Folkhälsoforum Strömstad”  
Förslag på upplägg: Övergripande presentation av Folkhälsa som begrepp. Bjuder 
in Elisabeth Rahmberg – Folkhälsochef Västra Götaland. Presentation av nuläge 
kring Folkhälsan i Strömstad, Framtidsspaning Workshop – hitta prioriterade 
områden för folkhälsan i Strömstad, hur samverkar vi på bästa sätt, gemensamma 
mål 
 
-Barnkonventionen – utbildningsinsats liknande psykisk hälsa utbildning ev. i 
samverkan med Munkedal och Orust. 
 
-Inom nätverket för våld i nära relation anordnas i april en filmvisning med 
efterföljande diskussion.  

 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 12 Övrigt 

Folkhälsorådet beslutar 
Att skicka med frågorna till tekniska nämnden samt miljö-och bygg nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Margareta Fredriksson lyfter två frågor: 

Lekplatser och attraktiva grönytor: Staden växer ut mot Mällby och Seläter. Hur  
tänker vi in barnperspektivet i form av lekplatser och attraktiva grönytor? 
Margareta vill skicka med frågan till tekniska och miljö- och bygg nämnden 

Badplats för allmänheten och förskolor – det finns en kommunal badplats i 
närheten av Båtviken (längs kuststigen), som inte används. Hade kunnat vara en 
tillgänglig bra badplats för allmänhet och förskolor att besöka. 
Frågan tas med till tekniska och miljö-och bygg nämnden 

 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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