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Övriga närvarande

Ersättare
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Folkhälsorådet

Sammanträdesdatum
2021-09-27

KS/2020-0652

KSfhr § 26

Runda från nämnderna

Folkhälsorådets beslut
att notera informationen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen
Har beviljat medel för fritidsgård i Skee under hösen 2021, därefter ska insatsen
utvärderas.
Miljö- och byggnämnden
Förberedande av byggnation på Hedelintomten är igång, Industrilokal i Myren ska
rivas för framtida byggnation, Bygglov har beviljats för 94 lägenheter på
Vatulandsgatan
Tekniska nämnden
Inget att rapportera
Hälso- och sjukvårdsnämnden norra
Beredningen mänskliga rättigheter driver frågor om nationella minoriteter, bl.a.
gällande information på sjukhus på minoritetsspråk samt digitala utbildningar
NU sjukvårdens sparbeting diskuteras i nämnden
Fastställande av underlag för upphandling av sjukhus
Eva Espling har lyft till presidiet i nämnden gällande psykiatrins frånvaro på
närsjukvårdsgruppsmöten. Detta har lyfts bl.a. i Tanums folkhälsoråd
Socialnämnden
Budget 2022
Renovering av Beatebergsgården har pausats. Jägaren samt nytt särskilt boende
prioriteras. Folkhälsorådet får ta del av prognos för SÄBO platser.
Barn- och utbildningsnämnden
Mycket skriverier i media gällande oro på skolor - mobbing, droger och bråk.
Tidiga insatser ska prioriteras
Nämnden har möte nu på torsdag

Förslag till beslut

att notera informationen

Beslutet skickas till
Diariet
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Folkhälsorådet

Sammanträdesdatum
2021-09-27

KS/2020-0652

KSfhr § 27

Ekonomisk redovisning

Folkhälsorådets beslut
att notera informationen

Sammanfattning av ärendet

Folkhälsorådets insatser delfinansieras av hälso-och sjukvårdsnämnden norra och
Strömstads kommun och styrs av ett avtal mellan parterna. Folkhälsorådets medel
fördelas på tjänsten för folkhälsostrateg, folkhälsoråd samt insatser inom de
prioriterade områdena; Psykisk hälsa, fullgoda studier, goda levnadsvanor, trygga
och goda uppväxtvillkor samt delaktighet och inflytande.
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, presenterar utfall för perioden januariseptember 2021

Förslag till beslut

att notera informationen

Beslutet skickas till
Diariet
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Folkhälsorådet

Sammanträdesdatum
2021-09-27

KS/2020-0652

KSfhr § 28

Delegationsbeslut

Folkhälsorådets beslut
att notera informationen

Sammanfattning av ärendet

Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar delegationsbeslut för januari september 2021
Inga nya delegationsbeslut har tagits sedan folkhälsorådets möte i juni.

Förslag till beslut

att notera informationen

Beslutet skickas till
Diariet
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Folkhälsorådet

Sammanträdesdatum
2021-09-27

KS/2020-0652

KSfhr § 29

Strömstad överens

Folkhälsorådets beslut

att avsluta arbetet med den årliga drogvaneundersökningen, Strömstad överens,
för att i fortsättningen endast använda sig av resultat från CANs
drogvaneundersökning samt LUPP som båda två genomförs med olika treårs
intervall.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun införde år 2016 metoden Strömstad överens, som grundar
sig i Öckerömetoden. Metoden har som syfte att få alla vuxna överens om
nolltolerans vad gäller alkoholkonsumtion hos ungdomar.
Drogvaneundersökningen genomförs årligen, i början av läsåret, för alla elever i
högstadiet och gymnasiet. Resultatet av undersökningen återkopplas sedan på
föräldramöten endast någon vecka efter genomförd undersökning.
Förutom den årliga drogvaneundersökningen genomförs även LUPP (senast 2020)
samt CANs drogvaneundersökning (senast 2019) med olika treårsintervall. Dessa
enkäter berör flera av de frågor som även frågas kring i den lokala
drogvaneundersökningen.
Enligt verksamhetschefer och rektorer finns en upplevelse av enkättrötthet hos
eleverna, det är många enkäter som besvaras med liknande frågor. Det tar även
en del tid i anspråk för planering och genomförande av enkäterna.
Resultatet från den årliga drogvaneundersökningen används främst för
återkoppling till vårdnadshavare samt politik och berörda verksamheter.
Strömstad överens är främst en metod med syfte att arbeta med vuxnas och
vårdnadshavares restriktivitet kring alkohol, tobak och droger.
Återkoppling till vårdnadshavare, politik samt verksamheter gällande drogvanor
hos unga i Strömstad kan fortsatt ske utifrån resultat av LUPP och CANs
drogvaneundersökning.
Folkhälsorådet hade ärendet uppe för diskussion på mötet den 7/6 2021 och
beslutade då att den lokala drogvaneundersökningen genomförs höstterminen
2021.
Till rådets möte i september önskas återkoppling kring hur resultatet av enkäten
tas om hand och arbetas med inom elevhälsa och skola. Utifrån detta tas nytt
beslut inför 2022.
Resultatet från den årliga drogvaneundersökningen används främst för
återkoppling till vårdnadshavare samt politik och berörda verksamheter.
Strömstad överens är främst en metod med syfte att arbeta med vuxnas och
vårdnadshavares restriktivitet kring alkohol, tobak och droger.
Återkoppling till vårdnadshavare, politik samt verksamheter gällande drogvanor
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Folkhälsorådet

Sammanträdesdatum
2021-09-27

hos unga i Strömstad kan fortsatt ske utifrån resultat av LUPP och CANs
drogvaneundersökning.

Förslag till beslut

att avsluta arbetet med den årliga drogvaneundersökningen, Strömstad överens,
för att i fortsättningen endast använda sig av resultat från CANs
drogvaneundersökning samt LUPP som båda två genomförs med olika treårs
intervall.

Beslutet skickas till

Barn- och utbildningsnämnden
Diariet
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Folkhälsorådet

Sammanträdesdatum
2021-09-27

KS/2021-0460

KSfhr § 30

Ansökan Kosters sportklubb

Folkhälsorådets beslut

att avslå ansökan
Folkhälsorådet föreslår Kosters Sportklubb att ansöka på nytt inför 2023. Då
önskar även folkhälsorådet en tydligare redogörelse för den egna finansieringen
gällande uppgradering och komplettering av befintlig gymutrustning.

Sammanfattning av ärendet

Kosters Sportklubb (KSK) bildades 1961. 1981 stod byggnaden med gymnastiksal,
duschar, bastu mm klar, efter i det närmaste ideella insatser. Under senare år har
byggnaden utökats med scen, större kök och förrådsutrymmen, vilket klubben
bekostat själva.
Klubben har idag 269 medlemmar som nyttjar lokalerna för olika typer av träning,
bollspel mm. Förutom att skola och förskola nyttjar gymnastiksalen, så rymmer
också KSK idag vävstuga, kontor och posthantering.
Klubben har haft en mycket positiv utveckling av medlemsantalet sedan 2019, då
de hade 127 medlemmar. Ökningen beror bland annat på en investering av
gymutrustning (begagnad) som gjordes i början av 2020. En utrustning som är av
skiftande kvalitet men som används frekvent.
En annan viktig orsak till medlemsökningen är att Romek Josefsen har startat
träningspass med senior‐ och cirkelträning. Förutom att leda veckovisa pass året
runt, så genomför också Romek rehabträning för funktionsnedsatta och hjälper
medlemmar som personlig tränare, för de som efterfrågar stöd i sin träning.
Klubben är ordentligt trångbodda i befintliga lokaler och gymutrustningen
behöver både kompletteras och uppgraderas, för att möta de olika behov och
önskemål som finns bland medlemmar.
En annan utmaning är också att det är svårt att kombinera gymträning och
gruppträningar vid samma tidpunkter.
Klubbens ambition är att vidareutveckla KSK som en social‐ och hälsofrämjande
mötesplats.
Klubben äger tomtmark (en gåva 2020) i direkt anslutning till KSK, som möjliggör
att göra en utbyggnad som även innefattar ett gym. Klubben står nu i begrepp om
att starta bygget. Ett positivt förhandsbesked finns från kommunen.
Det övergripande målet är att skapa en hälsofrämjande mötesplats på koster, där
unga, medelålders, äldre samt personer med funktionsnedsättningar, ska ha
närhet till en omväxlande träning året runt.
Målet med insatsen är också att motverka stillasittande och den ofrivilliga
ensamheten, främst bland de äldre.
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Folkhälsorådet

Sammanträdesdatum
2021-09-27

Beräknad kostnad
ca 5 000 000 kr för byggnation med sprängning och fraktkostnader
Ansökt belopp
150 000 kr för en uppgradering och komplettering av befintlig gymutrustning, för
att på så sätt bättre kunna anpassa övningar utifrån individernas olika
förutsättningar och behov.
Annan finansiering
Klubben kommer att söka bidrag hos flera bidragsgivare såsom Allmänna
arvsfonden, Thordénstiftelsen, Kosterstiftelsen m.fl.
De bidragen kommer att i första hand avse att delfinansiera byggnationen.
För att komplettera bidragen från ovannämnda möjliga bidragsgivare kommer
klubben också vara beroende av en mängd ideella insatser.

Förslag till beslut

att avslå ansökan
Folkhälsorådet föreslår Kosters Sportklubb att ansöka på nytt inför 2023. Då
önskar även folkhälsorådet en tydligare redogörelse för den egna finansieringen
gällande uppgradering och komplettering av befintlig gymutrustning.

Beslutet skickas till
Kosters Sportklubb
Diariet
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Folkhälsorådet

Sammanträdesdatum
2021-09-27

KS/2021-0459

KSfhr § 31

Ansökan AB Kosters Framtid

Folkhälsorådets beslut
att bevilja ansökan

Sammanfattning av ärendet

AB Kosters Framtid ansöker om medel för Tillsammansodling på Koster.
Våren 2021 formulerades inom AB Kosters Framtid tankar kring olika projekt
under rubriken "Grön Omställning Koster". Ett projekt som startades upp var
gemensam odling av mat förhusbehov, projektet "Tillsammansodling Koster".
AB Kosters Framtid sökte mark att arrendera av Strömstad kommun vid
Långegärde, Sydkoster och startade under maj/juni med att börja bearbeta
marken.
Bakgrund och motiv var dels en lust att odla tillsammans för att lära av varandra
och för gemenskapens skull. Men med tankar inom grön omställning, var också
motivet att lära och förstå mer om den tid vi lever i med klimatförändringar och
behov av att ta mer av jorden i bruk för odling av mat.
De Kosters Framtid ansöker om medel för är projektets andra år, verksamhetsåret
2022. Projektet är fortfarande i uppstartsfas. Planer finns för ett större
markområde för odling, och en mer reell odling då marken under 2021 har
bearbetats, luckrats upp och gödslats. Målet är att bli fler som tar del av projektet
under 2022.
Under 2022 planeras att till tematräffar bjuda in externa föreläsare vid två
tillfällen, för att också nå ut till fler. Målet med träffarna är att stärka
gemenskapen och samtidigt öka kunskapen inom områden som intresserar
deltagarna, kopplat till odling och omställning. Målet är också att allmänt sprida
intresse för odling och öka lokalsamhällets medvetenhet om klimatförändringar
och behovet av omställning.
Ur folkhälsoaspekt är förväntningarna såväl för individ som för det sociala
sammanhanget, att insatsen inspirerar till både fysisk/praktisk aktivitet, ny
kunskap, aktivt deltagande och interaktion, nya och stärkta relationer inom och
mellan generationer, samt en meningsfull social gemenskap.
Alla kosterbor som är intresserade är välkomna oavsett ålder, bakgrund, tidigare
odlingserfarenhet, hälsa och förmåga, och var och en deltar utifrån sina
förutsättningar.
Förutom AB Kosters Framtid som projektansvarig för "Tillsammansodling Koster"
och odlingens deltagare, ingår även Studiefrämjandet, Länsstyrelsen/ Naturum,
Kosterstiftelsen, Helena von Bothmer/ Kosters Trädgårdar samt Kosters skola i
insatsen.
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Folkhälsorådet

Sammanträdesdatum
2021-09-27

Folkhälsorådets medel beräknas användas till föreläsning, redskap, bygge av bod,
samt infoskyltar.
Beräknad kostnad: 77 000 kr
Ansökt belopp: 31 000 kr

Förslag till beslut
att bevilja ansökan

Beslutet skickas till
AB Kosters framtid
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Protokoll Folkhälsoråd 2021-09-27
(Signerat, SHA-256 2A1D0AA7279D1EB75EC14DE5B3DDB50BA93BD8F7006BA1816B8EB6217777A728)

Tel: 0526-196 78
Sida 12 av 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

13 (18)

Folkhälsorådet

Sammanträdesdatum
2021-09-27

KS/2020-0652

KSfhr § 32

Inriktning utvecklingsmedel folkhälsa 20222023

Folkhälsorådets beslut
att notera informationen

Sammanfattning av ärendet

På folkhälsorådets möte i juni inleddes en diskussion i folkhälsorådet gällande
utvecklingsmedel inför 2022.
Rådet var eniga kring att medlen i större grad bör riktas till större och mer
långsiktiga utvecklingsarbeten i förebyggande/främjande syfte. Syftet med
samverkan bör också vara tydligt. Uppföljningen ska vara noggrann så att inte
medel används till drift.
Folkhälsostrategen informerade om hur processen ser ut i Lysekil, där det inte
längre finns ansökningsbara medel. Där har rådet beslutat om en gemensam
inriktning för medel 2021-2022. Insatserna följer en framtagen handlingsplan med
täta uppföljningar. Inriktningen har tagits fram genom dialog med förvaltningar
och verksamheter.
Folkhälsostrategen fick i uppdrag att ta upp dialogen med kommundirektörens
ledningsgrupp (KDLG) gällande vilka behov som finns inom förvaltningarna
gällande inriktning av medel för 2022. Frågan har lyfts i KDLG och därefter har
dialog först med förvaltningschefer inom Barn- och utbildning och
Socialförvaltning samt med verksamhetschefer inom dessa förvaltningar. Dialogen
har mynnat ut i att fokus bör ligga på barn och ungas psykiska och fysiska hälsa
med fullföljda studier och skolnärvaro som högsta prioritet.
Folkhälsostrategen presenterar utkast till inriktningsdokument. Dokumentet
kommer att arbetas vidare med under hösten för beslut på folkhälsorådets möte i
november.

Förslag till beslut

att notera informationen

Beslutet skickas till
Diariet
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Folkhälsorådet

Sammanträdesdatum
2021-09-27

KS/2020-0652

KSfhr § 33

Strategi för hälsa 2020 och Öppna
jämförelser 2021

Folkhälsorådets beslut
att notera informationen

Sammanfattning av ärendet

Folkhälsostrategen återkopplar Strategi för hälsa 2020 samt Öppna jämförelser
2021

Förslag till beslut

att notera informationen

Beslutet skickas till
Diariet
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Folkhälsorådet

Sammanträdesdatum
2021-09-27

KS/2020-0652

KSfhr § 34

Mål- och inriktningsdokument HSN för 2022 –
2023

Folkhälsorådets beslut
att notera informationen

Sammanfattning av ärendet

Information från Jörgen Molin och Eva Espling om mål- och inriktning för HSN
2022-2023

Förslag till beslut

att notera informationen

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
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Folkhälsorådet

Sammanträdesdatum
2021-09-27

KS/2020-0549

KSfhr § 35

Agenda 2030

Folkhälsorådets beslut
att notera informationen

Sammanfattning av ärendet

Fatima Helgesson informerar om arbetet med Agenda 2030.
Strategi för Agenda 2030 i Strömstads kommun är antagen av
Kommunfullmäktige.
Fatima har bjudit in sig till samtliga förvaltningschefer för att komma och besöka
förvaltningsledningar och prata Agenda 2030.
11/11 kommer en utbildning med Glokala Sverige att hållas för samtliga politiker i
kommunfullmäktige, samma dag kommer även utbildning att hållas för
tjänstepersoner inom samtliga förvaltningar.
Arbetet med Temaveckan Tillsammans pågår i samverkan med kultur,
miljöstrateg, näringsliv och bostadsbolag. Ett samarbete har startats upp med
gymnasiet gällande hållbarhetsfrågor och UF företag.

Förslag till beslut

att notera informationen

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Folkhälsorådet

Sammanträdesdatum
2021-09-27

KS/2020-0652

KSfhr § 36

Aktuellt inom folkhälsoarbetet

Folkhälsorådets beslut
att notera informationen

Sammanfattning av ärendet

Information om vad som är aktuellt inom folkhälsoarbetet:
- Drogvaneundersökning (Strömstad överens) - har genomförts på gymnasiet samt
åk 8 och 9. Åk 7 kommer att genomföra i nästa vecka. Resultatet är ännu inte
klart, men folkhälsostrategen har fått indikationer på att resultatet har försämrats
gällande föregående år.
- Samverkan barn och ungas hälsa - samverkansarbetet har bl.a. resulterat i det
som kommer att ligga till grund för inriktningsdokument folkhälsa 2022-2023.
- Våldsförebyggande arbete - ett dokument för stöd till våldsförebyggande arbete
håller på att tas fram i samverkan med berörda enhets- och verksamhetschefer.
- Samverkanskonferens våld i nära relation - ny samverkanskonferens planeras till
17/3 2022. Samverkan med polis, brottsofferjour samt Tanum, Lysekil och
Strömstad kommuner. Tema kommer att vara hedersrelaterat våld samt HBTQI.

Förslag till beslut

att notera informationen

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur
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Folkhälsorådet

Sammanträdesdatum
2021-09-27

KSfhr § 37

Övrigt

Sammanfattning av ärendet

Information från Kurt Dahlberg, fritidschef
Strömstadsandan - ett gemensamt värdegrundsarbete inom skola, fritid och
föreningsliv tas upp på nytt i nästa vecka. Arbetet har legat lite vilande under
pandemin.
Fritidsgården i Skee - är ett konkret exempel på Strömstadsandan. Här samverkan
skola, fritid och föreningsliv för barn och unga i Skee. Fritidsgården har öppet två
kvällar i veckan, under dagtid finns personal från fritidsgården på plats i skolan.
Arbetet ska utvärderas till årsskiftet.
Skateparken - arbetet går enligt plan och beräknad invigning våren 2022. Skate
kommer troligtvis att tillsammans med innebandy, ishockey, gymnastik, fotboll
och handboll bli en idrottsinriktning på gymnasiet från och med hösten 2022.
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