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KSfhr § 13 Godkännande av dagordning 

Folkhälsorådets beslut 
att godkänna dagordningen 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 14 Föregående protokoll 

Folkhälsorådets beslut 
att lägga föregående protokoll till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 15 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Agneta Eriksson, avdelning Folkhälsa – informerade på senaste mötet om 
kommunernas avtalsuppföljningar. Det finns i huvuddrag tre olika sätt att fördela 
pengar på. I någon kommun har man valt ett eller två prioriterade områden dit 
alla medel går, några kommuner har ett ansökningsförfarande liknande det som 
är i Strömstad och i andra fördelas medlen mer spritt, på många olika insatser. 

Det hölls även en diskussion kring de medel som förs över till nästa år i vissa 
kommuner, att kommunens del inte förs över på liknande sätt om regionens 
medel. 

Regionrepresentanternas roll i folkhälsoråden är svår. Diskussion kring huruvida 
regionpolitikerna ska sitta i folkhälsorådet i sin egen kommun.  
Folkhälsoråden ser väldigt olika ut i de olika kommunerna. I vissa kommuner sitter 
även tjänstemän med i rådet. 

Gemensamt presidiemöte med Tanum 26/2: 
Margareta, Jörgen och Terése deltog från Strömstad. 
Ny folkhälsostrateg i Tanum, Irma Nordin tillträder tjänsten 27/3. 
Gymnasiet i Tanum –lärlingsutbildningarna läggs ner. 
Brottsförebyggande rådet –Bostadsbolaget i Tanum har beslutat om att införa 
huskurage. Den diskussion som förts i Strömstad har inte förts i Tanum. 
Margareta tar med frågan om Huskurage till möte med Peter Dafteryd.  
Suicidprevention, första hjälpen psykisk hälsa – Tanum ev. intresserade av att 
köpa kompetensen från Strömstad. 
Fråga från ledamot i Tanums folkhälsoråd, hur engagerar vi fler politiker i 
folkhälsofrågor? Det är få som deltar på utbildningsdagar och konferenser. 
Diskussion kring skolmat samt mat på äldreboenden. I Tanum fanns för några år 
sedan en kostinspiratör anställd, personen fick inte vara kvar när kommunen fick 
ny kostchef. Agnetha Kullberg är inbjuden till folkhälsorådet i maj. 

Tekniska 
Cykelbanan i centrum – arbetet kommer att startas upp så snart vädret tillåter. 
Folkhälsorådet skickar på nytt med frågan om upprustning av badplats 
vid Strandstigen, Andreas tar med sig denna. 
Handikapp- och pensionärsrådet har lyft frågan om skyltarna vid 
utomhusgymmet, de behöver ses över efter vintern. 

Skateparken- Finns en föreslagen plats mellan Cirkle K och taxi. Det finns totalt en 
miljon som grund till fortsatt arbete. Ungdomarna ska starta upp en förening och 
söka externa medel. 
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Miljö- och bygg  
Nästa möte 22/3, då kommer folkhälsostrateg och informerar om jämlikhetsplan 
och folkhälsoplan. 
Parkeringsnorm en fråga som diskuteras i nämnden. 

Mätningar av tungmetaller och andra kemiska ämnen på utegårdar på förskolor 
har resulterat i att visst material tas bort. 

Två livsmedelshandlare som märkt om kött, i ett fall har det lett till vite. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Utvecklingsarbetet på Strömstiernaskolan fortgår. Rektorerna kommer till 
nämnden på torsdag och informerar. Signaler från elever och lärare är att miljön 
har blivit bättre. 
Rekrytering av rektor till gymnasiet och högstadiet pågår. 

Frågan kring inslussningsförskola för nyanlända har diskuterats, där barnet kan gå 
period innan det börjar på en av de befintliga förskolorna. Hade varit bra om den 
geografiskt låg i närheten av integrationscenter. 

Utomhusförskolan på Rossö är igång.  
Ny förskola på gång vid Hällestrandsrondellen/Mellby. Ny förskola i Skee ska 
byggas. 

Andel ekologisk mat har minskat, men ligger fortsatt över styrtalet. 

Socialnämnden 
Bättre resursplanering inom vård- och omsorg för stöd och service, har gett gott 
resultat.  
Pågår ett arbete för att stärka kvalitén nattetid på särskilda boenden. 
Besök av synskadades riksförbund.  
Gemensam POSOM grupp Strömstad och Tanum, ska ta fram en gemensam 
handlingsplan 
Remiss från kommunstyrelsen gällande tillagningskök.  
Nytt särskilt boende, finns förslag på Mellby gård.  I dagsläget finns ingen kö, 
förutom de som tackat nej till erbjuden plats. Behov av nytt särskilt boende 
uppstår när Jägaren ska ersättas. 

Kommunstyrelsen 
Brottsofferjouren önskar bidrag 1 kr/invånare samt lokal. De har blivit erbjuden 
lokal i Kulturhuset. 
Detaljplanen för Myren ska vidare upp till Kommunfullmäktige. 

  

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 16 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-mars 2018 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 17 Redovisning av delegationsärenden 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

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

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 18 Ansökningsprocess utvecklingsmedel 
folkhälsa 

Folkhälsorådets beslut 
att folkhälsostrateg tillsammans med Nicklas Faritzon, förvaltningschef BUF, ser 
över processen för ansökan till folkhälsorådet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nicklas Faritzon, förvaltningschef BUF besöker rådet för att diskutera kring hur 
ansökningsprocessen för utvecklingsmedel från folkhälsorådet skulle kunna 
förändras. Processen skulle kunna vara mer samstämmig med kommunens 
budgetarbete. 

Många av de projekt som genomförs ger inte alltid så stor verkan på 
verksamheten. Hur kan man göra för att få större effekt? Att jobba målmedvetet 
med ett prioriterat område, i alla nivåer.  
Ett exempel kan vara att folkhälsorådet ser barn och ungas psykiska hälsa som ett 
prioriterat område, vänder sig till barn-och utbildningsnämnden hur kan vi stötta 
er i detta? Hur kan vi samverka för att nå störst nytta? Förvaltningen får då söka 
medel utifrån hur de vill jobba för att stärka barn- och ungas psykiska hälsa. 

Ett annat exempel är att barn- och utbildningsförvaltningen i det systematiska 
kvalitetsarbetet ser ett behov av utvecklingsarbete. Ex. en skola lyfter behovet av 
att jobba med ökad fysisk aktivitet. Förvaltningen ser att detta behov finns på fler 
skolor och gör en ansökan hos rådet att jobba med detta område. 

Hur får vi då med de kreativa tankar som finns ute i verksamheterna? Det behöver 
säkerställas att det inte blir toppstyrt. Det systematiska kvalitetsarbetet inom 
barn- och utbildningsförvaltningen startar på enhetsnivå. 

Folkhälsorådet kommer fortsatt att prioritera utvecklingsarbeten som sker i 
samverkan mellan förvaltningar. 

Folkhälsorådet ger Terése och Nicklas i uppdrag att jobba fram ett förslag till nytt 
ansökningsförfarande för folkhälsomedel, i samverkan med de andra 
förvaltningarna.  
 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0332 

KSfhr § 19 Folkhälsoplan - omvärldsbevakning 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Som underlag till arbetet med folkhälsoplanen presenterar folkhälsostrategen 
aktuell lokal statistik samt omvärldsbevakning från SKL. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0077 

KSfhr § 20 Drogförebyggande arbete 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Drogförebyggande samordnare, Ulrika Billme, presenterar vad som är aktuellt 
inom det drogförebyggande arbetet. 
Ulrika visar resultat från Lupp enkäten. Resultatet stämmer överens med den 
lokala drogvaneundersökningen.  
Strömstads kommun har valt att lägga till en fråga i Lupp enkäten om vad orsaken 
är till att man testat narkotika. Den största orsaken är nyfikenhet, därefter 
kommer ett sätt att glömma sina problem. 
 

Den 23 april kommer det att hållas en föräldraträff med tema Cannabis, på 
Strömstiernaskolan kl. 18. 
Den 23 maj kommer Jonas Karlsson och Johan Öhman för att ha tre föreläsningar 
om doping och kosttillskott. På förmiddagen föreläser de för elever, på 
eftermiddagen för gympersonal, polis samt personal från kommunen och på 
kvällen är det en öppen föreläsning för allmänheten på Gymnasiet. Ulrika bjuder 
in politikerna i rådet att delta. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0343 

KSfhr § 21 Redovisning Lupp 

 
Punkten flyttas till nästa möte 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 22 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg Terése Lomgård presenterar vad som är aktuellt inom 
folkhälsoarbetet. 

-Besök i nämnderna. Terése kommer att på torsdag besöka BUN, MBN och 
socialnämnden för att informera om jämlikhetsplan samt föra en kort diskussion 
kring folkhälsoplanen, vad ser respektive nämnd för folkhälsoutmaningar? 
Terése har fortfarande inte fått någon inbjudan från tekniska nämnden.  
 
-Jämlikhetsplanen antogs i Kommunfullmäktige 15/2.  
 
-Den 3/3 hölls en utbildningsdag för föreningslivet i värdegrundsarbete. 
Föreläsning med Marcus Svensson, jämställdhetsstrateg i Trollhättan samt 
workshop kring gemensam värdegrund i Strömstad. 

- Strömstiernaskolan kommer att starta upp ett arbete tillsammans med 
Hälsokällan, RAST, inom ramen för en vardag fri från våld. 

- Enkäten Hälsa på lika villkor -riktar sig till befolkningen i åldrarna 16-84. Den har 
nu skickats ut till nästan 75 000 personer i Västra Götaland. 

- Brottsförebyggande/trygghetsskapande i samhällsplaneringen – utbildning 
för politiker och tjänstemän troligtvis längre fram i vår. 

-Första utbildningstillfället i första hjälpen psykisk hälsa hölls förra veckan. Tre 
utbildningar är inplanerade under våren för personal inom IFO samt boende för 
ensamkommande. 

Beslutet skickas till 
Diariet 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (15) 
 Folkhälsorådet   
 Sammanträdesdatum  
 2018-03-19  
   
    
 

    

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   

 

  

KSfhr § 23 Övrigt 

Folkhälsorådets beslut 
att ändra tiden för nästa möte till 21 maj kl. 8.30-12 istället för kl. 13-17. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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