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Tid och plats 2018-09-24 kl 13–17 
 Mors sal 
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 Britt Eriksson (MP) 
  

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (17) 
 Folkhälsorådet   
 Sammanträdesdatum  
 2018-09-24  
   
    
 

    

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   

 

Övriga närvarande  
Ersättare Bengt Bivrin (MP) 

Anna-Lena Carlsson (C) 
  
Övriga deltagare 
Terése Lomgård, 
Folkhälsostrateg 
 
Thomas Nicklasson, 
Integrationssamordnare 
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KSfhr § 37 Godkännande av dagordning 

Folkhälsorådets beslut 
att godkänna dagordningen 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 38 Föregående protokoll 

Folkhälsorådets beslut 
att lägga föregående protokoll till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 39 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
 
Miljö- och byggnämnden 
Sparbeting på 3 miljoner, har lämnat in konsekvensbeskrivning 
Budgetdialog tisdag 25/9 och 26/9 
Ledamöterna försöker hålla folkhälsofrågorna levande i nämnden 
folkhälsoperspektiv, jämställdhetsperspektiv och barnperspektiv finns med i 
tjänsteskrivelserna i de ärenden de bör beaktas 
Folkhälsa finns med som en punkt på dagordningen 
På nästa möte kommer ny uteserveringspolicy att behandlas 
Rolf Olausson, chef för räddningstjänsten har gått i pension, Christer Nilsson är 
tillförordnad räddningschef 

Aktuella detaljplaner:  
Canningplanen – förhoppning att den kan kunna antas i början av 2019 
Mellbygård  - innefattar bl.a. särskilt boende  
Lilla Åseröd - nytt bostadsområde 
Detaljplan för parkeringshus är parkerad, har nedprioriterats 
Bojarskolan – ombyggnad av skolan samt ny dragning av vägen  
Tjärnö – parhus, radhus mitt emot kyrkan 

Tekniska 
Arbetet med belysning av cykelbanan mellan Seläter camping och 
Ånneröd beräknad start i höst 
Utvärdering ska göras av cykelbanan vid torget   
Det mest aktuella nu som påverkar folkhälsa är cykelplan och centrumplan  
Folkhälsa lyfts i de ärenden där de bör beaktas 

BUN 
Budgetsamråd kommande dagar 
Påverkas av kommunens sparbeting, kommer att ge konsekvenser på 
verksamheten.  
Mycket skriverier kring beslutet om 15-timmars barnen i förskolan. Kommer att 
göras en utvärdering  
Koster skola har 6 elever som det ser ut nu, diskussioner kring hur det påverkar ur 
ett barnperspektiv 
Har folkhälsa som en punkt på dagordningen 

HSN  
Översyn av sjukresor, förslaget återremitterades  
Riktat statsbidrag för avgiftsfri livmoderhalscancerscreening 
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Redovisning av avtal Praktikertjänst Närsjukhus avseende somatisk specialistvård 
vid sjukhusen i Lysekil, Strömstad och Bäckefors 
Information om Nära vård/koncept närsjukvårdscentra 
Nya tiderna för jourcentralen i Tanum har trätt i kraft, öppet till 24 alla dagar i 
veckan 

Socialnämnden 
Integration och förlängning av avtalet med Crusellska 
Trygg och säker utskrivning till sluten vården 
Har inte folkhälsa på dagordningen 

KS 
Vikten av kultur- och fritids verksamheter för folkhälsan, många aktiviteter på 
gång i kulturhuset 
Strömstad in Light 2/11 
Utställningen på Lokstallet med lokala konstnärer, medborgarna har fått lämna in 
egna alster att ställa ut 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 40 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-augusti 
2018. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 41 Redovisning av delegationsärenden 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar delegationsbeslut för januari-augusti 
2018.  
Inga nya delegationsbeslut har tagits sedan senaste mötet i maj. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0332 

KSfhr § 42 Folkhälsoplan 2019-2022 

Folkhälsorådets beslut 
att godkänna utkast till Folkhälsoplan 2019-2022 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådet beslutade 2017-09-11 att istället för att ta fram både 
folkhälsopolicy och folkhälsoplan endast ta fram ett dokument, folkhälsoplan. 
Folkhälsoplanen fastslår inriktningsområden och övergripande mål för 
folkhälsoarbetet i Strömstads kommun. 

Folkhälsoarbetet 2019-2022 utgår från det nationella  folkhälsomålet: Skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och 
sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation samt regeringens åtta 
målområden. 

Utifrån dialog i nämnder och samverkansgrupper har folkhälsorådet valt att under 
år 2019-2022 fokusera på följande målområden: Psykisk hälsa, Fullföljda studier, 
Trygga och goda uppväxtvillkor, Delaktighet och inflytande, Goda Levnadsvanor 
med fokus på ökad fysisk aktivitet samt drogförebyggande arbete. Inom varje 
målområde ligger fokus på främjande och förebyggande folkhälsoarbete. Utifrån 
dessa områden är det var nämnds ansvar att ta fram egna folkhälsomål kopplat till 
folkhälsoplanen. Planen ska revideras årligen utifrån lokala utmaningar och 
prioriteringar. 

Folkhälsoplanen är ute på remiss i nämnder och styrelser fram till 12/10. 

Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, går igenom utkast till Folkhälsoplan 2019-2022. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0377 

KSfhr § 43 Budget 2019 

Folkhälsorådets beslut 
att ge folkhälsostrategen i uppdrag att till nästa möte presentera ett mer 
detaljerat förslag till budget för 2019 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Per-Arne Brink frågade om varför det på vissa poster endast är redovisat medel 
från HSN och ej kommunen. Folkhälsostrateg svarade att det beror på att de 
medel som redovisas i klump som övriga från kommunen, ännu ej är fördelade. Då 
alla ansökningar kommit in kommer posterna att justeras. 

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. 

Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, redovisar ett första utkast till budget 2019. 
Budgeten kommer att justeras då nämnderna inkommit med sina ansökningar. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 44 Avstämning kontaktpolitiker 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamöterna i folkhälsorådet har fått i uppdrag att vara kontaktpolitiker för de 
ansökningar som beviljats för 2018. 
I uppdraget ingår att återkoppla till rådet hur arbetet med respektive 
utvecklingsarbete fortskrider. 

Ledamöterna återrapporterar från de utvecklingsarbeten de är kontaktpolitiker 
för: 
Tore har sökt Anna Cervin gällande friluftsdag i Ranebo, men ej fått kontakt. 
Gällande utvecklingsarbete Life Kinetik och matematik i årskurs 8 har Pia Scholer 
varit i kontakt med folkhälsostrateg, redovisning är på gång.  
 
Jörgen har sökt innebandyklubben men ej fått kontakt. 

Gällande skate så kommer information under punkten aktuellt inom 
folkhälsoarbetet. Andreas har under punkten runda från nämnderna rapporterat 
om arbetet med cykelplanen. 

Övriga har inget att rapportera. 

  

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 45 Inkomna ansökningar 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, informerar om de ansökningar som inkommit 
för 2019. 

Strömstad simförening ansöker om  4475:- för att köpa in träningsredskap, då de 
inte kan träna i bassäng under våren 2019 p.g.a. renovering 
 
Idefjordens SK ansöker om 25000:- till aktiviteten Hitta ut (Stolpjakten), de vill 
inför 2019 utöka till att dela ut kartan till alla hushåll i hela kommunen 
 
Strömstad Hushållningsgille ansöker om  8000:- för Vattengymnastik i sjukhusets 
bassäng  
 
 Förväntade ansökningar från kommunala verksamheter: 
-Ansökan från BUN efter sammanträde 18/10 
-Samverkansarbete BUP och Elevhälsa  
-MBN – översyn av vandringsleder 

Kultur, fritid och folkhälsa samverkar med pensionärsföreningarna.  
I början av varje termin kallas PRO och SPF till möte med kultursamordnare, 
fritidsansvarig samt folkhälsostrateg. Föreningarna får redovisa en plan för 
kommande aktiviteter samt vilket behov av stöd de har från kommunen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 46 Mål- och inriktning HSNN 2019-2021 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Jörgen Molin och Per-Arne Brink presenterar Mål och inriktning för HSNN 2019-
2021 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 47 Regional strategi för alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och spel 2018-2010 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, redogör för den regionala strategin för alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) för åren 2018 – 2021 i Västra 
Götalands län 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 48 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

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

-Drogvaneundersökningar på högstadiet och gymnasiet genomförda. 
Folkhälsostrateg har medverkat på föräldramöten och redovisat resultatet. 
Folkhälsostrateg redovisar resultatet av årets undersökning för rådet.  
 
-Temavecka mental hälsa v. 47, all information finns på kommunens webbsida 
 
-Seniorhälsans dag anordnas 25/9 kl. 13-17 på Skagerack.  
 
-Suicidpreventionsutbildningar är igång, 3 st. under hösten och fler kommer att 
planeras in för våren 2019 
 
-Brottsförebyggande arbete – Trygghetsvandringar och tillgänglighetsvandring 
kommer att genomföras i höst, utbildning 2/11 i trygghetsskapande 
samhällsplanering, trygghetsenkät under Strömstad in Light, uppbyggnad av 
samverkansmodell (polis, bostadsbolag, kommun) 
 
-Vardag fri från våld/RAST Strömstierna – arbetet är igång på Strömstierna 
 
-Skate, Markutnyttjandeavtal tas på KS 26/9. Skateklubben ska därefter ha möte 
med kommunens upphandlare, representant för skateförbundet samt 
fritidsansvarig.  
 
-Föreläsning om antibiotikaresistens 7/11, i samverkan med Tanums folkhälsroåd 

Information från Kurt Dahlberg, fritidsansvarig 
-Föreningsgala 1/12 på Skagerack 
-Fritidsbanken beräknas vara igång i november 
-Fritidsgården öppnade förra veckan på Skagerack 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 49 Övrigt 

Folkhälsorådets beslut 
att flytta mötet den 26/11 till måndag 3/12 kl. 13-17 
att Vårdcentraler och Folktandvård bjuds in till nästa möte 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag att flytta mötet den 26/11 till måndag 3/12 kl. 13-17 
Ordförande önskar att Vårdcentraler och Folktandvård bjuds in till nästa möte 

Besök av Thomas Nicklasson, Integrationssamordnare. Thomas berättar om 
kommunens integrationsarbete.   

Förslag till beslut under sammanträdet 
att flytta mötet den 26/11 till måndag 3/12 kl. 13-17 
att Vårdcentraler och Folktandvård bjuds in till nästa möte 
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