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KSfhr § 52 Godkännande av dagordning 

Folkhälsorådets beslut 
Att godkänna dagordningen 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 53 Föregående protokoll 

Folkhälsorådets beslut 
Att lägga föregående protokoll till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 54 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
BUN:  
Skalskydd är beställt och kommer förhoppningsvis att vara installerat till skolstart. 
Utredningar kring skolor och förskolor pågår. 
Omorganisation av rektorsområden pågår. 
Utredning kring matorganisationen är på gång. 

HSNN: 
Mål- och inriktningsdokument 2016-2018 är taget.  
Budgetarbetet pågår. 
Positivt med ny organisation, folkhälsoarbetet har knutits närmare hälsa- och 
sjukvård. 

Tekniska: 
Utomhusgymmet är försenat. Beräknad leverans tidigast i v. 24. 
Folkhälsorådet ger Andreas Nikkinen i uppdrag att driva på i arbetet kring 
skateboardpark. 
 
MBN:  
Bostäder och byggande av bostäder är det som är aktuellt inom miljö-och 
byggnämnden.  
Det är lagstiftning som styr, vilket gör att det inte går att bygga i den takt man 
skulle önska. 
Samtidigt så sliter förvaltningen med att rekrytera personal. 

KS: 
Tjänstemännen har fått i uppdrag att hitta lösningar på tillfälliga bygglov för att 
lösa bostadsfrågan på kort sikt. 
Vad gäller bostadsfrågan på lång sikt så pågår naturutredningar. 

Beslutet skickas till 
Diariet 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (17) 
 Folkhälsorådet   
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-09  
   
    

 

    

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/2016-0107 

KSfhr § 55 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-maj 
2016. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 56 Redovisning av delegationsärenden 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

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

Beslutet skickas till 
Diariet 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (17) 
 Folkhälsorådet   
 Sammanträdesdatum  
 2016-06-09  
   
    

 

    

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/2016-0305 

KSfhr § 57 Budget 2017 

Folkhälsorådets beslut 
Att ge folkhälsostrategen i uppdrag att till nästa möte ha tagit fram ett 
budgetförslag för 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 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0306 

KSfhr § 58 Mål och Verksamhetsplan Folkhälsa 2016 

Folkhälsorådets beslut 
Att godkänna Verksamhetsplan Folkhälsa 2016 

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. 

Beslutsunderlag 
Mål och Verksamhetsplan Folkhälsa 2016 
Tjänsteskrivelse verksamhetsplan 2016-04-29 

Beslutet skickas till 
Diariet, Agneta Eriksson Avdelning Folkhälsa 
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 KS/2016-0196 

KSfhr § 59 Välfärdsredovisning 2015 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Beslutsmotivering 
Folkhälsorådets arbete styrs av ett avtal skrivet mellan Strömstads kommun och 
norra Hälso- och sjukvårdsnämnden. I avtalet finns uppdraget om att följa upp 
folkhälsoutvecklingen i Strömstad genom en välfärdsredovisning. 
Välfärdsredovisningen upprättas vartannat år. 
Terése Lomgård, folkhälsostrateg har tagit fram en välfärdsredovisning för år 
2015. 
Välfärdsredovisningen godkändes av folkhälsorådet 2016-04-18 och har sedan 
skickats vidare för godkännande i KS och KF. 

Folkhälsostrateg Terése Lomgård redogör mer detaljerat för resultatet av 
Välfärdsredovisningen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 60 Drogförebyggande arbete 

Folkhälsorådets beslut 
Att ge Drogförebyggande samordnare i uppdrag att författa en tjänsteskrivelse till 
KS med förslag till remissrunda i nämnder för yttrande gällande rökfri/tobaksfri 
arbetstid. 

Sammanfattning av ärendet 
Drogförebyggande samordnare, Ulrika Billme informerar om vad som är aktuellt 
inom det drogförebyggande arbetet. 
Öckerömetoden kommer att införas från och med höstterminen 2016. Enkäten 
görs på klass 7, 8, 9 samt 1 på gymnasiet. Politiker kommer att agera 
”funktionärer” dvs. dela ut enkäter och finnas till hands för frågor. 
Ulrika skickar ut de datum som är aktuella. 
Förslag på namn på metoden är ”Alla överens i Strömstad” samt ”Strömstad 
överens”. 

Tobacco Endgame 2025: 
KS har ställt sig positiva till förslaget om en Tobacco Endgame - strategi samt att 
kommunen vidareutvecklar eget pågående tobaksförebyggande arbete.  
Insatser kring rökfri/tobaksfri skolgård/skoltid är redan igång.  
Än så länge finns inga insatser kring rökfri/tobaksfri arbetstid. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Att ge Drogförebyggande samordnare i uppdrag att författa en tjänsteskrivelse till 
KS med förslag till remissrunda i nämnder för yttrande gällande rökfri/tobaksfri 
arbetstid. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 61 LUPP 

Folkhälsorådets beslut 
Att ge folkhälsostrategen i uppdrag att föra frågan vidare till KS. 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redogör för vad LUPP (Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken) är. 
Lupp är en enkät för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om 
ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. Frågorna i enkäten ger svar 
på hur unga i respektive kommun, stadsdel eller region ser på inflytande och 
demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och 
trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid. 
 
 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Folkhälsorådet ställer sig positiva till att genomföra LUPP men anser att det är en 
kommunövergripande fråga. Var finns ansvaret för ungdomspolitiken i Strömstad? 
Folkhälsstrategen får i uppdrag att föra frågan vidare till KS, om LUPP ska 
genomföras samt vilken nämnd som ska vara ansvarig. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 62 Gemensamma riktlinjer utvecklingsmedel till 
folkhälsoinsatser i Fyrbodal  

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, redogör för de gemensamma kriterier som 
gäller för folkhälsoinsatser i Fyrbodal. 
Inom ramen för samverkansavtal om gemensamma folkhälsoinsatser i Fyrbodal 
utgår en årlig ersättning till kommunerna. I första hand ska denna ersättning 
användas under det år då ersättningen betalas ut. Under avtalsperioden 2016-
2019 kan dock medel föras över mellan åren. Syftet är att främja mer långsiktiga 
och strategiska insatser i kommunerna genom en ökad flexibilitet. Det är 
samtidigt viktigt att minimera risken för att medel förs över och ackumuleras över 
åren. Utvecklingsmedel ska, genom hälsofrämjande och förebyggande insatser, 
generera en förbättrad och jämlik hälsa bland befolkningen.  För att underlätta 
tillämpningen av intentionerna i samverkansavtal under avtalsperioden har 
riktlinjer för ekonomiska medel arbetats fram. 

Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, föredrar de riktlinjer som arbetats fram. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 63 Ordförandeträff Lysekil 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Margareta Fredriksson och Jörgen Molin återger information från 
Ordförandeträffen i Lysekil. 
Nästa ordförandeträff äger rum 18 maj 2017 i Strömstad. 

Agneta Eriksson från Avdelning Folkhälsa, VG regionen, bjuds in till ett av höstens 
folkhälsoråd. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 64 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, redogör för vad som är aktuellt inom 
folkhälsoarbetet: 
Den 28 maj deltog folkhälsostrateg tillsammans med miljöstrateg och 
miljöinformatör på Strömstad marknad för att uppmärksamma cykeln som 
färdmedel. Det fanns möjlighet att lämna synpunkter samt att trampa sin egen 
smoothie. En lyckad dag! 
Invigning av Utomhusgymmet samt återinvigning av Hälsans stig föreslås äga rum 
fredag 16 september kl. 15-18. 
Onsdag 28 september är det seniorhälsans dag på Skagerack. Temat för dagen blir 
säkerhet och trygghet. 
Folkhälsostrateg tillsammans med IFO chef, Anna Almén samt Marie Persson på 
missbruksenheten planerar för utbildningsdagar i vinter kring temat psykisk hälsa. 
Målgrupp är kommunens anställda samt politiker. Förslag till program är psykisk 
livräddning, våld i nära relation mellan unga samt HBTQ. 
Avtal med Tjejjouren Väst är undertecknat. 
Avtalet med Hälsokällan går ut 2016-12-31. Det är mest verksamheter inom BUN 
som använt sig av Hälsokällan under tidigare år, de som deltagit i deras aktiviteter 
och utbildningar har varit nöjda. Marie Edvardsson Kristiansen tar med sig frågan 
till BUN gällande nytt avtal 2017. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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KSfhr § 65 Övriga frågor 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Margareta Fredriksson ställer frågan om folkhälsorådet ska delta på något sätt vid 
promenadklassen under Strömstad milen den 9 juli. Folkhälsostrategen tar 
kontakt med löparklubben. 

Vid Strömstad Love paraden den 21 maj deltog några av folkhälsorådets 
representanter. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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