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Ordförande 
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Miljö- och byggs mötesrum 

Beslutande 

Ledamöter Margareta Fredriksson (L), Ordförande 
Tore Lomgård (C) 
Andreas Nikkinen (MP) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Jörgen Molin (M), Vice ordförande HSN 
Per Arne Brink (S), Ledamot HSN 

Tjänstgörande ersättare Birgitta Laugmo (L) 
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Övriga närvarande  
Ersättare Britt Eriksson (MP) 
  
Övriga deltagare Ulrika Billme, Drogförebyggande samordnare 

Terése Lomgård, Folkhälsostrateg 
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KSfhr § 48 Godkännande av dagordning 

Folkhälsorådets beslut 
att under övrigt lägga till punkten remiss Jämlikhetsplan 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 49 Föregående protokoll 

Folkhälsorådets beslut 
att lägga föregående protokoll till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 50 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska: 
Det arbete som gjorts under året med cykelvägar är färdigställt. 

Socialnämnd: 
Punkter som diskuterades på senaste mötet: 
Budget 
Boende för ensamkommande -diskussion kring hur kommunen kan hitta 
möjligheter för att få de ensamkommande att stanna i kommunen. 
Genomgång av olika typer av riktlinjer  
Ökat antal orosanmälningar för barn och unga 

HSN: 
Punkter som diskuterades på senaste mötet: 
Budget 
Beslut om att flytta vårdcentralen Capio till Oslovägen 
Samverkande sjukvård  
Det som gäller ang. sjukvård och avtal med Norge. Det finns inget avtal annat än 
vid akut vårdbehov vid trafikolyckor och för förlossning.  
Singel responder fortsätter att gå även nästa år, stopp under sommaren.  
Behovsanalysprocesser 

Miljö- och byggnämnden: 
Årets stadsmiljödiplom kommer att utses 

Barn- och utbildningsnämnden: 
Har varit oro på både Strömstierna och gymnasiet. 
Utvecklingsarbetet för förvaltningen går framåt, vissa delar tar längre tid än 
andra. 
LUPP – genomförandet av Lupp på gymnasiet. Tråkigt att det var så rörigt och 
dåligt förankrat. 

KS: 
HSN presidiet på besök 30/10 för dialog 
Blodbuss, 1177, sjukhusbassängen, tandhälsa var bland annat på dagordningen 
Folkhälsostrategen var inkallad för att föra dialog kring det lokala 
folkhälsoarbetet. 

Brå har haft möte – pratade bland annat om trygghetsvandringar, huskurage, våld 
i nära relation 

Folkhälsoforum i Uddevalla – intressant föreläsning av Jan Linde 
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Kontaktpolitiker: 
Britt har besökt särskolan för att följa deras arbete med ridning- På Strömstierna 
har ridning pågått under läsåret men alla pengar har inte gått åt så de fortsätter 
att rida under kommande läsår.  
På Odelsberg har ingen ridning pågått under året, de har sökt nya medel för 2018 
men kommer inte att få dessa beviljade. 2017 års pengar kommer att gå till 
ridning under 2018. 

Marie har varit i kontakt med familjecentralen för att följa upp Giraffspråket – non 
violent communication – 9/1 hålls en föreläsning för personal inom BUF.  
Vi fortsätter att följa det arbetet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 51 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-november 2017. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 52 Redovisning av delegationsärenden 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

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

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 53 Inkomna ansökningar 2018 

Folkhälsorådet - kommunala representanters beslut 
att bevilja följande ansökningar enligt beslut i respektive tjänsteskrivelse 
KS/2017-0547 Life kinetik och matematik, Strömstierna åk 8 
KS/2017-0538 Rörelse och dans för funktionshindrade, Studieförbundet 
vuxenskolan 
KS/2017-0539 Stolpjakten, Idefjorden SK 
KS/2017-0510 Cykelplan, Tekniska förvaltningen 
KS/2017-0511 Promenadklass, Strömstad Löparklubb 
KS/2016-0478 Cykel, Opalen  
KS/2017-0507 Innebandy för fler, Överby Crabs 

Att avslå följande ansökningar enligt beslut i respektive tjänsteskrivelse 
KS/2017-0470 Inköp av elcyklar, Skee förskola 
KS/2017-0554 Livsstil och hälsa, Strömstad gymnasium 
KS/2017-0528 Barn, ungdom, invandrare i opera, StrömstadOperan 
KS/2017-0517 Vänklubb på Island, Sensu Dojo  
KS/2017-0516 Verktygslådan, Resurscentrum 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård presenterar samtliga inkomna ansökningar för 
2018. 
 
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut: 
att ansökningarna från Särskolan,  från Odelsbergskolan, Strömstiernaskolan lag 7, 
samt från gymnasiet går vidare till Folkhälsorådets prioritering av ansökningar 
De ansökningar som bedöms tillhöra nämndens ansvar att tillgodose i 
driftsbudget eller investeringsbudget ska tas med i nämndens egen 
budgetprocess. 

KS/2017-0470 Inköp av elcyklar Skee skola 
KS/2017-0554 Livsstil och hälsa Strömstads gymnasium 
KS/2017-0547 Life Kinetik och matematik Strömstiernaskolan 
KS/2017-0538 Rörelse och Dans funktionshindrade, Studieförbundet vuxenskolan 
KS/2017-0539 Stolpjakten, Idefjorden SK 
KS/2017-0528 Barn, ungdomar, invandrare i opera, Göteborgsoperan 
KS/2017-0517 Vänklubb på Island, Sensu Dojo 
KS/2017-0516 Verktygslådan, Resurscentrum 
KS/2017-0510 Cykelplan, Tekniska förvaltningen 
KS/2017-0511 Promenadklass Strömstadmilen 
KS/2016-0478 Cykel, Opalen 
KS/2017-0507 Innebandy för fler, Överby Crabs 
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Ansökan folkhälsomedel- Opalencykel 

Bakgrund 
Opalens korttidsboende ansöker om pengar för att köpa in en ”Side by Side  
ELcykel” för att öka tillgängligheten för funktionshindrade barn och ungdomar. 
Precis som alla barn och unga får de boende på Opalen samma möjligheter att ta 
sig runt på cykel i samhället. Det ökar barnens psykiska och fysiska hälsa samt ger 
möjligheter till att nå besöksmål som personalen annars har svårt att ta med 
barnen/ungdomarna till.  

Även de som sitter i rullstol kan komma ut och cykla, något som de inte får 
uppleva annars.  

Folkhälsorådet beslutade 2016-12-12 att avslå ansökan med motiveringen: 
På Solbogården finns en liknande cykel som inte används så mycket i dagsläget. 
Cykeln bör finnas där den kommer till bäst användning. En lösning är att cykeln 
flyttas till Opalen och att Solbogården kan använda den vid behov. 

Det har visat sig att Opalen inte kan använda den cykel som finns på Solbogården 
då den inte är anpassad för barn. 

Opalen ansöker därför på nytt om folkhälsomedel för inköp av cykel. 

Opalen har även fått en privat donation till boendet för inköp av cykel. 

Kostnaden för cykeln är 89 538:-.  

Opalen ansöker om 77 038:- från Folkhälsorådet. 

Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att bevilja 30 000 :- till inköp av cykel till korttidsboendet 
Opalen. 
Insatsen är hälsofrämjande och vänder sig till barn och unga.  
Insatsen bidrar till folkhälsorådets prioriterade områden Goda levnadsvanor samt 
jämlika och jämställda livsvillkor. 
Insatsen är delfinansierad. 

Utvecklingsarbetet ska redovisas på särskild redovisningsblankett efter utförd 
insats. 

Opalens korttidsboende 
Charlotte Gyllingmyr 
Opalvägen 4 
452 80 Strömstad 
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Ansökan om medel till folkhälsoprojekt - BollywoodOpera 

Bakgrund 
StrömstadsOperan ansöker om folkhälsomedel för ett projekt som bidrar till att 
bygga broar och nå barn, unga och människor över alla gränser i samhället. Syftet 
är att skapa respekt för FNs deklarationer om mänskliga rättigheter genom musik, 
kultur och dans. 
Projektet har tidigare prövats i Botkyrka med mycket gott resultat. Bakgrunden är 
att en polarisering har skett i samhället. Tillvägagångssättet med musik, text, 
teater och dans i produktionen har dessutom en positiv effekt på hälsa, inlärning 
och som ett socialt kitt i samhället (Töres Theorell). 

Målgrupp är barn och ungdomar 6 - 24 år samt individer med utländsk bakgrund. 

Målet med insatsen är att få barn ungdomar och individer att växa som människor 
i dialog, samarbete och samhörighet och att på så sätt stärka folkhälsan i 
Strömstads kommun. 

Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att avslå ansökan. 
Projektet är ett kulturprojekt och bör behandlas i Kultur- och fritidsutskottet. 

Terése Lomgård 
Folkhälsostrateg 
0526-191 21 
terese.lomgard@stromstad.se 

 
 
 
 

 

Charlotta Huldt-Ramberg 
StrömstadsOperan 
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Ansökan om medel till folkhälsoprojekt - Utveckla gång- och 
cykelvägar 

Bakgrund 
Tekniska nämndes verksamhet har inom många områden tydliga kopplingar till 
kommunens folkhälsoarbete. Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete som görs 
för att få en god och jämlik hälsa i befolkningen. Genom att skapa samhälleliga 
förutsättningar för goda livsvillkor stöttas människor i att ta ansvar för sin hälsa. 
Folkhälsopolicyn anger inriktning, värdegrund och förhållningssätt och skall vara 
vägledande för folkhälsoarbete i Strömstad – både för de kommunala 
verksamheterna och i samhället. Utifrån policyn kan sedan mål och strategier för 
folkhälsoarbetet utformas. 

Tekniska nämnden har dessutom att i samverkan och i dialog med övriga nämnder 
och kommunala bolag, myndigheter, organisationer och andra berörda delta i den 
fysiska-, sociala-, miljö- och folkhälsomässiga samhällsplaneringen. 

Tekniska förvaltningen har haft möjlighet att få återkoppling från Trollhättan 
kommuns framtagning av deras Cykelplan. Tekniska nämnden vill ta fram en 
Cykelplan som är anpassad för Strömstads kommuns förutsättningar. 

En inventering av behov för gång och cykelvägar i våra samhällen med inriktning 
på hur förhållanden ser ut från våra bostadsområden till skolorna i huvudorten 
och i förekommande fall på avsnitt i andra tätorter där kommunen är väghållare. 

Längs de vägar där Trafikverket är väghållare får behovet av cykelvägar för 
turisttrafik, arbetspendling och till skolor får ansökan ske genom de regionala 
tilldelningarna av medlen för cykelbanor. 

Beräknad kostnad 400 000 kr 

Tekniska nämnden ansöker om 200 000 kr från Folkhälsorådet för att ta fram en 
Cykelplan för det framtida gång- och cykelvägnätet i hela Strömstad kommun. 

Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att bevilja 200 000 kr till utveckling av gång- och 
cykelvägar. 

Insatsen bidrar till folkhälsorådets prioriterade område Goda levnadsvanor samt 
jämlika och jämställda livsvillkor. 

Insatsen är delfinansierad. 

Tekniska Förvaltningen 
Conny Hansson 
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Terése Lomgård 
Folkhälsostrateg 
0526-191 21 
terese.lomgard@stromstad.se 
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Ansökan om medel till folkhälsoprojekt - Elcyklar till Skee 
förskola 

Bakgrund 
Skee förskolan ansöker om folkhälsomedel för att köpa in elcyklar.  
Målet med insatsen är att barnen med hjälp av elcyklar ska få en bredare kunskap 
och förståelse för sin omvärld. Med hjälp av insatsen ges barnen möjlighet till lika 
förutsättningar, oavsett ålder och/eller var man är bosatt. Barnen får samma 
möjlighet att utforska sin omgivning. 
Syftet med insatsen är att öka barns välbefinnande och psykiska och fysiska hälsa. 

Skee Förskola består av 5 avdelningar med ca 80 barn och 15 vuxna. Även Skee 
skola och fritidsverksamhet kommer att kunna ta del av cyklarna. 

Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att avslå ansökan. 
Folkhälsorådet beviljar inte medel för ordinarie verksamhet.  
 
De ansökningar som bedöms tillhöra nämndens ansvar att tillgodose i 
driftsbudget eller investeringsbudget ska tas med i nämndens egen 
budgetprocess.  
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-02 

Terése Lomgård 
Folkhälsostrateg 
0526-191 21 
terese.lomgard@stromstad.se 

 
 
 
 

 

Skee Förskola 
Natalie Alexandersson 
Avdelning Myran 
452 60  Skee 
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Ansökan om medel till folkhälsoprojekt - Innebandy för fler 

Bakgrund 
Överby Crabs innebandy ansöker om folkhälsomedel för inköp av en splitborder. 
En splitborder byggs till befintlig sarg och delar planen i 3 mindre planer.  
Målet är att erbjuda en spelplan som är till för alla. Passar ypperligt för nybörjare i 
alla åldrar. Det övergripande målet är att få ännu fler aktiva genom innebandy. 

Föreningen kan samarbeta med skolor för att alla skolbarn i en viss ålder kan 
prova på innebandy, på samma sätt som det idag erbjuds klasshandboll.  
Detta verktyg kan användas av lärare under gympalektioner samt i olika 
evenemang i föreningens regi som riktar sig till olika målgrupper som inte spelar 
innebandy i dag. 

Från uppstart till dags dato har föreningen gått från 8-10 barn till 178 aktiva 
medlemmar både barn och vuxna. Det antalet kommer öka under nuvarande 
säsong. Föreningen saknar en sammanknytning med skolan så att barn kan ta del 
av idrotten såsom klasshandboll, föreningen saknar också tjejer samt vuxna som 
kan spela innebandy efter avslutad karriär. De önskar kunna få fler personer 
aktiva även över 35-40 år. 

Beräknad kostnad 65 000 kr 
Överby Crabs innebandy ansöker om 55 000 kr från folkhälsorådet. 

Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att bevilja 30 000 kr till Överby Crabs innebandy. 

Insatsen är hälsofrämjande och vänder sig till barn och unga.  
Insatsen bidrar till folkhälsorådets prioriterade område Goda levnadsvanor samt 
jämlika och jämställda livsvillkor. 
Insatsen är delfinansierad. 

Utvecklingsarbetet ska redovisas på särskild redovisningsblankett efter utförd 
insats. 

Terése Lomgård 
Folkhälsostrateg 
0526-191 21 
terese.lomgard@stromstad.se 

 
 
 
 

Överby Crabs Innebandy 
Henrik Ström 
c/o Mårten Oxenholt 
Flädervägen 3 
452 38 Strömstad 
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Ansökan om medel till folkhälsoprojekt - internationell 
vänklubb på Island 

Bakgrund 
Taidoklubben Sensu Dojo ansöker om medel för att göra ett studiebesök hos en 
karateklubb på Island. De vill se hur de gjort för att behålla sina medlemmar samt 
undersöka hur deras verksamhet fallit ut. I Sverige idag är flest aktiva i 10-års 
ålder, därefter slutar många med sin idrott. Karateklubben på Island har haft 
verksamhet sedan 1990. Klubben har idag 300 betalande medlemmar, varav de 
flesta är barn.  

Målet med insatsen är att få inspiration till hur man kan bygga en verksamhet som 
skapar livslångt idrottande. 

Föreningen vill behålla barn och ungdomars intresse till att fortsätta sitt 
idrottande. De vill jobba för att få en jämlik verksamhet, där de idag ser ett tapp 
på tjejer i yngre tonåren. Ju fler tjejer som stannar i klubben, ju fler hoppas de få 
behålla. ofta så slutar flera tjejer när en slutar.  

I samarbete med Strömstads tidning och Radio Prime vill föreningen med ett före- 
och efter reportage förmedla den kunskap de fått. 

Beräknad kostnad 76 000:- 
Ansökt belopp från Folkhälsorådet 38 000:- 

Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att avslå ansökan. 
Folkhälsorådet ställer sig positiva till initiativet men föreslår att Sensu Dojo istället 
vänder sig till kultur- och fritidsutskottet och västsvenska idrottsförbundet för 
stöd. 

 

Terése Lomgård 
Folkhälsostrateg 
0526-191 21 
terese.lomgard@stromstad.se 

 
 
 
 

 

Taidoklubben Sensu Dojo 
Björn Sjöberg 
Havsvägen 7 
452 38 Strömstad 
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Ansökan om medel till folkhälsoprojekt - Life Kinetik och 
matematik i årskurs 8 

Bakgrund 
Arbetslag 8 på Strömstiernaskolan ansöker om folkhälsomedel för att genom Life 
Kinetik kunna öka måluppfyllelsen i skolan. 

Om Life Kinetik: Modern hjärnforskning visar att det ständigt bildas nya 
hjärnceller. För att kunna tillgodogöra oss dessa, krävs att hjärnan får nya 
utmaningar. Life Kinetik är en unik träningsmetod som utvecklar hjärnan. På ett 
lekfullt och roligt sätt kombineras ovana rörelser, kognitiva uppgifter och visuella 
övningar samlade i ett komplett träningsprogram.  

Genom att kombinera Life Kinetik och matematik hoppas arbetslaget kunna bidra 
till att förbättra koncentration, förståelsehastighet, självkänsla och inlärning hos 
eleverna, vilket på sikt leder till en ökad måluppfyllelse. 

Den planerade insatsen nås alla elever i årskurs 8. Det kommer att gynna alla 
elevers kunskapsutveckling, oavsett hemspråk, social bakgrund eller redan 
befintliga matematiska förmågor. 

När insatsen visar det förväntade resultatet kommer den förhoppningsvis 
fortsätta eller t.o.m. utökas inom den ordinarie verksamheten. 

Beräknad kostnad 32 000 kr 
Ansökt belopp 32 000 kr 

Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att bevilja 20 000 kr till Life Kinetik och matematik i 
årskurs 8. 

Ansökan saknar delfinansiering från egen nämnd. 

Insatsen bidrar till folkhälsorådets prioriterade område jämlika och jämställda 
livsvillkor. Insatsen bidrar också till VG-regionens kraftsamling för fullföljda 
studier. 

Utvecklingsarbetet ska redovisas på särskild redovisningsblankett efter utförd 
insats. 

 

Arbetslag 8 Strömstiernaskolan 
Pia Scholer, Lisbet Franson 
452 80 Strömstad 
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Terése Lomgård 
Folkhälsostrateg 
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Ansökan om medel till folkhälsoprojekt - Livsstil och hälsa 

Bakgrund 
Strömstads gymnasium ansöker om medel för att under vårterminen 2018 
erbjuda alla elever föreläsningar och diskussioner kring alkohol och droger. Syfte 
och mål är att öka förståelsen och kunskapen kring hur kroppen och hjärnan 
fungerar när man använder droger av olika slag.. 

Bakgrund- På gymnasiet uppmärksammas att eleverna dricker och röker allt mer. 
Inte bara energidrycker utan även alkohol och förekomsten av hasch i och utanför 
skola har ökat. De vill arbeta förebyggande. Detta genom föreläsningar och 
information till eleverna, både på ett vetenskapligt sätt och genom föreläsningar 
där individer i samma livssituation kan berätta sina livsöden.  

Beräknad kostnad 80 000 
Ansökt belopp 80 000 

Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att avslå ansökan då folkhälsorådet redan avsätter pengar 
till drogförebyggande arbete i den ordinarie budgeten.  

Detta är ett arbete som kan bedrivas i samverkan mellan skola och 
drogförebyggande samordnare.  

Terése Lomgård 
Folkhälsostrateg 
0526-191 21 
terese.lomgard@stromstad.se 

 
 
 
 

 

Strömstad Gymnasium 
Roz Lind 
Tångenvägen 2 
452 80 Strömstad 
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Ansökan om medel till folkhälsoprojekt - Rörelser & Dans till 
musik i liten grupp 

Bakgrund 
Under våren 2017 framkom önskemål om en verksamhet från 
biståndshandläggare på Individ- och familjeomsorgen i Strömstad. Rörelse och 
dans i liten grupp för funktionshindrade. Några yngre kvinnor i Strömstad var i 
behov av denna insats. De önskade även att få ta med sig en meddansare till 
kursen. 
 
Målet med insatsen är kompetensutveckling för kursdeltagare inom 
dans/rörelse/kommunikation, positiv inverkan på deltagarnas fysiska och psykiska 
hälsa, samt skapa nya mötesplatser genom dansupplevelser för både 
rullstolsburna och närstående. 
 
Målgrupp är kvinnor som inte har mycket erfarenhet av dans, men lust att prova 
på. Och de som har dansat förut, men fått besvär på senare tid. Rullstolsburna 
och/eller med motoriska besvär, i första hand unga vuxna p.g.a. efterfrågan. 
Genom biståndshandläggare, egna nätverk, annonsering samt studieförbundet 
vuxenskolan.  
Syftet är att skapa en meningsfull fritidssysselsättning för målgruppen. 
Under hösten 2017 erbjuds 5 tillfällen gratis prova på för att testa konceptet.  
 
Beräknad kostnad 48 000:- 
Ansökt belopp 35 000:-  

Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att bevilja 35 000 kr till rörelser och dans till musik i liten 
grupp. 
Insatsen bidrar till folkhälsorådets prioriterade område jämlika och jämställda 
livsvillkor. 
Insatsen är delfinansierad av Studieförbundet vuxenskolan. 
Utvecklingsarbetet ska redovisas på särskild redovisningsblankett efter utförd 
insats. 

Studieförbundet Vuxenskolan 
Karin Björk 
Karlsgatan 14 
452 31 Strömstad 
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Ansökan om medel till folkhälsoprojekt - Stolpjakten 

Bakgrund 
Idefjordens SK ansöker om medel för att genomföra Stolpjakten.  
Stolpjakten är en promenad där deltagaren med hjälp av en karta söker upp 
stolpar. Stolparna registreras via en webbtjänst eller på en karta som sedan 
skickas in för registrering. Stolpjakten kräver inga särskilda egenskaper. Alla kan 
delta. Flera av stolparna är placerade så att rullstolsburna kan nå dem. 
Deltagandet i en första omgång är gratis och kartan delas ut till hushållen i 
tätorten (övriga kan hämta på turistbyrån). 

Under november-december år 2016 registrerade 156 personer sitt deltagande i 
Stolpjakten i Strömstad. Uppskattningsvis deltog tre gånger så många utan att 
registerna sig. 

Under 2017 är det något färre som registrerat sig på hemsidan. Å andra sidan har 
antalet stolpar dubblerats till 80 st., fördelat på tre kartor. Då årets aktivitet gick 
över sommaren kunde många besökare delta. Det var mycket uppskattat, 
rapporterar turistinformationen. 
Föreningens mål är att aktiviteten ska återkomma årligen mellan 1 maj – 30 
november. 

En karta med ca 40 stolpar delas ut till alla hushåll i Strömstad och Skee i början av 
april 2018. Kartan kan också hämtas på turistbyrån. Sedan släpps 20 nya stolpar 
den 1/7 i samband med Gränsjakten och 20 till 1/9. Klubben utvidgar kartan runt 
stan fortlöpande. Under 2018 kommer man att satsa mer på marknadsföring. 

Målet med insatsen är att få ut människor i naturen, i rörelse. Upptäcka hur kul 
orientering är och kanske börja springa som motion. Förhoppningen är även att 
kunna locka barn och unga.  

Syftet är att få fler aktiva i klubben samt öka intresset för motionsorientering som 
inte kräver klubbanslutning. 

Klubben behöver fortsätta att utveckla arrangemanget så att de når fler och kan 
finansiera det med hjälp av annonsintäkter och kartförsäljning. Dit har de inte nått 
ännu, klubben går ca 10000 kr back på arrangemanget - trots folkhälsomedlen.  

Beräknad kostnad 58 000:- 
Ansökt belopp 30 000:- 

 

 

Idefjordens SK 
Rune Kristiansen 
Hantverkargatan 23 
452 35 Strömstad 
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Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att bevilja 30 000:- till Stolpjakten även 2018. Trots att 
beskedet till klubben vara att 2017 var sista året för finansiering av Stolpjakten. 

Folkhälsorådet betalar inte ut årligt återkommande bidrag, efterföljande år får 
föreningen själva finansiera insatsen.  

Insatsen är hälsofrämjande och vänder sig till hela befolkningen.  

Insatsen bidrar till folkhälsorådets prioriterade område Goda levnadsvanor. 

Insatsen är delfinansierad av Idefjordens SK. 

Utvecklingsarbetet ska redovisas på särskild redovisningsblankett efter utförd 
insats. 

Terése Lomgård 
Folkhälsostrateg 
0526-191 21 
terese.lomgard@stromstad.se 
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Ansökan om medel till folkhälsoprojekt - Strömstadmilens 
promenadklass 2018 

Bakgrund 
Som ett inslag i Strömstadmilen har sedan flera år ett samarrangemang gjorts runt 
den populära promenadklassen. Folkhälsorådet och Strömstad Löparklubb är 
samarbetspartners.  

Promenadklassen, som är utan tidtagning vänder sig till alla som vill uppleva 
Strömstadmilens atmosfär utan att dras med i tävlingshetsen. Promenadklassen 
har kommit att bli ett mål för många olika grupper i samhället som annars inte 
känner sig hemma på ett arrangemang av Strömstadmilens storlek.  

Promenadklassen bidrar till ökad fysisk aktivitet och goda levnadsvanor då många 
har upplevt vilken bra motionsform promenad är. 

Målet är att motivera så många som möjligt att börja motionera och sedan delta 
och uppleva den glädje och samhörighet med andra som en start i 
promenadklassen ger.  

Cirka 300- 400 personer brukar delta i promenadklassen. 
Åldersspännvidden är stor, både unga och äldre deltar. Alla deltar på lika villkor. 

Syftet är att i arrangemanget ”Strömstadmilen” kunna erbjuda ett evenemang 
som vänder sig till ALLA. 

Beräknad kostnad 107 500 kr 
Ansökt belopp 27 500 kr 

Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att bevilja 27 500 kr till promenadklassen i 
Strömstadmilen. 

Utvecklingsarbetet ska redovisas på särskild redovisningsblankett efter utförd 
insats. 

Terése Lomgård 
Folkhälsostrateg 
0526-191 21 
terese.lomgard@stromstad.se 

 
 
 
 

Strömstad Löparklubb 
Kent Hansson 
c/o Föreningsnavet, Strömsvallen 
452 32 Strömstad 
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Ansökan om medel till folkhälsoprojekt - Verktygslådan 

Bakgrund 
Grundskoleteamet i Strömstad, bestående av specialpedagoger och logoped, 
arbetar för att ge skolpersonal fördjupad kunskap i hur de, utifrån ett språkligt och 
specialpedagogiskt synsätt, kan ge alla elever förutsättningar att nå så långt som 
möjligt i sitt lärande. 

Målet med insatsen är att samla språkpedagogiskt material, litteratur och kunskap 
på en gemensam plats, ”Verktygslådan”. Skolpersonal får där låna och prova 
språkstimulerande material och alternativa verktyg till elever med behov av det. 
Tanken är att skapa en större variation av material som kan komma fler till nytta 
genom ett utlåningssystem. Genom att grundskoleteamet ger information, 
vägledning samt har en dialog med skolpersonal om hur de använder materialet, 
utvecklas pedagogernas kompetens. 

Enligt Lgr11 är skolans uppdrag att "främja lärande där individen stimuleras att 
inhämta och utveckla kunskaper och värden."…"Skolan har ett särskilt ansvar för 
de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen."  

Alla är unika och vilket stöd man behöver för att få en bra lärsituation är 
individuellt. Ibland behöver elever andra eller fler verktyg för sitt lärande än vad 
som vanligtvis finns på förskolan/skolan, s.k. alternativa verktyg.  

Det finns idag stora behov av att utvidga lärares möjlighet att tillämpa ett 
språkutvecklande förhållningssätt. Ett språkutvecklande förhållningssätt kan 
exempelvis innebära anpassning av lärmiljö, undervisning och användning av 
alternativa verktyg. 

Grundtanken är att stötta och öka möjligheten för elever med språkliga eller 
språkrelaterade svårigheter, så att de kan nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsinhämtning. Fokus är att kompensera för deras svårigheter och ge dem 
likvärdiga möjligheter att uppnå skolmålen. 

Målgruppen är elever med språkstörning eller språklig sårbarhet till följd av 
biologiska eller miljörelaterade orsaker (exempelvis flerspråkighet). Det kan även 
vara till följd av annan funktionsnedsättning så som ADHD eller 
autismspektrumstörning. Skolpersonal söker Grundskoleteamet vid behov av 
hjälp. 

Syftet med insatsen är att ge en mer jämlik plattform för lärande till alla och 
minska de hinder som språkrelaterade svårigheter medför. 

Resurscentrum 
Pauline Hägglund 
Strömstads kommun 
452 80 Strömstad 
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Beräknad kostnad 100 000 kr 
Ansökt belopp 50 000 kr 

Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att avslå ansökan.  

De ansökningar som bedöms tillhöra nämndens ansvar att tillgodose i 
driftsbudget eller investeringsbudget ska tas med i nämndens egen 
budgetprocess. Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-02 

Terése Lomgård 
Folkhälsostrateg 
0526-191 21 
terese.lomgard@stromstad.se 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 54 Budget 2018 

Folkhälsorådets beslut 
att de medel som avslås för de ansökningar som var inräknade i förslag till budget 
istället läggs till insatser för fullföljda studier 
att godkänna förslag till budget för folkhälsoarbetet 2018 efter att beslutad 
justering i budget 2018 genomförts. 

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 förslag till budget för 2018. 

Förslag till beslut 
att godkänna förslag till budget för folkhälsoarbetet 2018 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att de medel som avslås för de ansökningar som var inräknade i förslag till budget 
istället läggs till insatser för fullföljda studier 
att inga medel för fullföljda studier betalas ut förrän en plan för hur medlen ska 
användas har presenterats för folkhälsorådet 
att insatser för fullföljda studier bör innebära samverkan mellan gymnasiet och 
grundskolan 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Agneta Eriksson, Avdelning folkhälsa VG regionen 



Budget 2018
HSN Kommun Övrigt

Folkhälsosamordnare  

lön (inkl. lönebikostnader) 270000 230000
omkostnader  (adm.kostnader, resor, kurser 
m.m.) 40000
Folkhälsorådet
Folkhälsopris 10000
Utbildning, omkostnader 15000 15000
     
Folkhälsoinsatser enligt folkhälsoplan
Processer och organisation 5000 5000 5000

Jämlika och jämställda livsvillkor 30000
Promenadklass Strömstadmilen 15000 15000
Vardag fri från våld 160000 25000
Fullföljda studier 50000 50000

Trygghetsskapande/brottsförebyggande arbete 50000
Life Kinetik och matematik 12000 8000

Psykisk hälsa   
Tema vecka 50000 50000
Suicidprevention 50000

Goda Levnadsvanor 20000 14000
Korpen 8000 8000
Pensionärsföreningar 30000 30000
Cykelplan 100000 100000
Stolpjakten 15000 15000

Drogförebyggande 50000

Barnkonventionen
Utbildning 20000 10000
Ungdomspanel 10000 10000

Summa (exkl medel från tidigare år) 800000 650000 150000

Ingående saldo från föregående år* 100000  

Totalsumma folkhälsoinsatser 800000 750000 150000
 
* Förtydliga här vilka projekt och summor som ingår i detta saldo.
Skateparken  - under året har planering och dialog med ungdomar förts, men ännu har inte arbetet med bygge startat. 
Det beräknas komma igång under 2018.

Budget ska mailas senast den 1 december 2017 till:
ben.norman@vgregion.se, agneta.eriksson@vgregion.se och caroline.oskarsson@vgregion.se
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 55 Mål- och inriktning 2018-2020 HSNN 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Jörgen Molin och Per-Arne Brink presenterar Mål och inriktning för HSNN 2018-
2020 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 56 Drogförebyggande arbete 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Drogförebyggande samordnare, Ulrika Billme, presenterar vad som är aktuellt 
inom det drogförebyggande arbetet 
 
Förebyggande arbete skolan.  
SSPF styrgrupp reviderar rutin att gå efter vid misstanke om droger, när föräldrar, 
socialtjänst, polis ska kontaktas. 
Annika Wilhelmsson har fått i uppdrag av Nicklas Faritzon att ta fram 
en handlingsplan. 

Punkter för det drogförebyggande arbetet som Ulrika diskuterat tillsammans med 
skolan: 
Policy för tobaksfri skoltid (utöka från rökfri skolgård) 
ANDT undervisning – ämnesintegrerat (vad händer med miljön vid odling, granska 
tobaksindustrin, trafficking, barnarbete, vidga perspektivet).  
Riktat förebyggande, främjande arbete 

Förebygg,nu – 6 st. från Strömstad deltog – politik, skolhälsa, skolvärd, personal 
från miljö- och hälsa.  
De har haft uppföljningsmöte och pratat kring vad var och en tog med sig. 

Spelberoende: fr.o.m. 1/1 2018- kommunen har utökat ansvar för spelberoende 
Konferens 1/2 kl. 9-16 i Göteborg – vad säger lagen, forskningen och praktiken? 

Kommissionens arbete – risk att ANDT arbetet ”försvinner” när det inte är ett eget 
mål längre utan ingår i det övergripande målet Levnadsvanor 

Dopning och kosttillskott – med anledning av det ärendet som är aktuellt i 
kommunen där en journalist med dold kamera har gått in i en hälsokostbutik och 
blivit erbjuden narkotikaklassat medel- 
Det finns behov av att öka kunskapen hos allmänheten.  
Förslag på att bjuda in Johan Öhman och Jonas Karlsson för att föreläsa om 
dopning och kosttillskott för personal, träningsanläggningar, allmänhet, skola, 
idrottsföreningar 

Alkohol och äldre: 
Vi blir äldre och äldre, demenssjukdom ökar. 
Alkoholkonsumtionen hos äldre ökar, störst ökning bland kvinnor. Män dricker 
mer än kvinnor. Främst vindrickandet som ökar. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 57 Punkter från Brottsförebyggande rådet 

Folkhälsorådets beslut 
att ge folkhälsostrategen i uppdrag att anordna en utbildning med Thomas 
Pettersson under våren 2018 
att frågan om Trygghetsvandrare undersöks och tas upp på brottsförebyggande 
rådet i februari  
att ta frågan om införande av Huskurage vidare till det kommunala 
bostadsbolaget, Strömstadsbyggen 
Huskurage är en viktig fråga som bör prioriteras 

Sammanfattning av ärendet 
På Brottsförebyggande rådet 2017-11-16 informerade kommunpolis Sara Olsson 
och Elisabeth Johansson (C) om konceptet, Huskurage. Ett koncept som redan 
används i flera kommuner för att uppmärksamma våld i nära relation. Syftet är att 
få grannar att reagera då de hör bråk. 

Sara Olsson föreslog också att Strömstads kommun bjuder in föreläsaren Thomas 
Pettersson som pratar om brottsförebyggande arbete i det offentliga rummet. 
Andreas Nikkinen och Jan-Vidar Seljegren ställde sig positiva till förslaget. 

Sara Olsson presenterade även konceptet Trygghetsvandrare, som genomförs i 
Lysekil. Syftet är att få fler vuxna på stan kvälls- och nattetid. Håkan Baatz, 
säkerhetssamordnare tog på sig att undersöka frågan vidare. 

Brottsförebyggande rådets beslut: 
Att skicka punkterna Huskurage, Trygghetsvandrare samt föreläsare om 
brottsförebyggande arbete i det offentliga rummet vidare till Folkhälsorådet. 

 
 
 
 

  

Beslutet skickas till 
Brottsförebyggande rådet 
Strömstadsbyggen 
Diariet 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 58 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

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

*Tema vecka psykisk hälsa 
*Rosa Promenaden 
*Utbildning för politiker om folkhälsa/social hållbarhet samt barnrättsperspektiv 
14 maj 
*Barnrättsperspektiv och Folkhälsoperspektiv i tjänsteskrivelsen 
*Social konsekvensanalys in i budgetarbetet 2018 
*Process folkhälsoplan - på folkhälsorådsmötet i februari avsätts 3 h till arbete 
med folkhälsoplanen 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 59 Övrigt 

Folkhälsorådets beslut 
att Folkhälsostrategen författar ett svar på remiss Jämlikhetsplan utifrån de 
synpunkter som kommit fram under mötet. 
att Folkhälsorådet ställer sig bakom utkast till planen under förutsättning att den 
kompletteras med en tidsplan samt att styrande och ledande befattningar inom 
respektive verksamhet i kommunen ges förutsättningar att genomföra det som 
planen innefattar. 

Sammanfattning av ärendet 
Remiss Jämlikhetsplan 
Synpunkter på jämlikhetsplanen: 
Det är många ska- kan vi leva upp till detta? Finns det utbildning och kapacitet för 
verksamheterna att genomföra detta? 
Det är ett omfattande arbete som kräver en tydlig tidsplan. 
Hur följs den upp? 
Kan inte revidering av jämlikhetsplan och plan för jämställda löner göras 
samtidigt? 
Funktionsvariationer ska ersätta ordet funktionsnedsättningar 
Aspberger syndrom bör bytas ut mot neuropsykiatriska funktionsvariationer 

  

Återrapportering från utbildning suicidprevention 
Helen Forsblad-undersköterska äldreomsorgen, Marita Gustavsson-
integrationsvägledare och Marie Persson-psykiatrisköterska missbruksenheten, 
 återkopplar till folkhälsorådet från den utbildning de gått i suicidprevention. 
Utbildningen var i två steg: 
Steg  1: 2 dagar -Första hjälpen psykisk hälsa 
Steg 2: En vecka, instruktör till första hjälpen psykisk hälsa 

De som ska erbjudas utbildning i först ut i Strömstads kommun är 
omsorgspersonal och personal inom skola.  
Utbildningen är 14 timmar för de som arbetar med ungdomar, helst fördelat på 2 
dagar 
12 timmar för vuxna och äldre  
Man får lära sig förhållningssätt, våga fråga, kunna bemöta och lotsa vidare 
Alla får en bok som kursmaterial 
Max 20 st. i gruppen som går utbildningen 

Det ska tas fram handlingsplaner på arbetsplatserna  
 
Vetlanda kommun som exempel – utbildar all kommunal personal 

Australien har 1 miljon första hjälpen livräddare.  
Utbildningen finns i 22 länder  
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Den svenska utbildningen utarbetad av Karolinska institutet 
Finns forskning som visar att det har en positiv effekt för folkhälsan 
Om vi har mer kunskap så vågar vi fråga 

Nästa steg är ett möte med förvaltningschefer och verksamhetschefer inom BUF 
och Socialförvaltning för att få till en plan för utbildningsinsatsen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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