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 Miljö-och Byggförvaltningens mötesrum 
Beslutande  
Ledamöter Margareta Fredriksson (L), Ordförande ej § 133-134 

Tore Lomgård (C) 
Jan Vidar Seljegren (S) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
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Övriga närvarande  
Ersättare Anna-Lena Carlsson (C) 
  
Övriga deltagare Ulrika Billme, Drogförebyggande samordnare 

Terése Lomgård, Folkhälsostrateg 
Agneta Eriksson, Avdelning Folkhälsa VG-region 
Carina Carlsson, Kurator socialtjänst  
Per Larsson, Alkoholhandläggare  
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KSfhr § 130 Godkännande av dagordning 

Folkhälsorådets beslut 
Att godkänna dagordningen 

 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 131 Föregående protokoll 

Folkhälsorådets beslut 
Att lägga föregående protokoll till handlingarna 

 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 132 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Omsorgsnämnden:  
Byter namn till Socialnämnden efter årsskiftet.  
Har haft uppe ett remissärende ang. alkoholservering på Nordby köpcenter. 
Nämnden redovisar positivt resultat för 2016, resultatet beror främst på vakanta 
tjänster. 
Avtalet för Strömstad modellen (alla har rätt till heltid) har löpt ut under hösten 
2016. Nytt avtal är på gång. 
Nämnden har yttrat sig i ett ärende till arbetsmiljöverket gällande 
omklädningsrum för personal inom äldreomsorgen. 
Diskussion kring plats för ett nytt särskilt boende pågår. I dagsläget finns tre 
förslag. På fredag hålls ett möte för berörda parter. 
Sjukskrivningstalen har gått upp på ett av äldreboendena i kommunen. Åtgärder 
har satts in för att komma tillrätta med problemet. 

Miljö-och byggnämnden:  
God ekonomi - även här är vakanta tjänster en stor del av det goda resultatet. 
Planavdelningen har brist på personal.  
Planprogram för Rådhusberget har fått godkänt och ska ut på samråd. 
Det tittas på förslag för bostäder till nyanlända, Grandalen är ett förslag. Ett 
förslag var flerbostadshus mitt emot Seläter camping, det förslaget antogs inte av 
nämnden. 

Barn-och utbildningsnämnden: 
Måltidsutredningen- Inriktningsbeslut tas i nämnden senare i veckan. Än så länge 
saknas en konsekvensanalys. Trenden i kommunerna är att man går mot mindre 
enheter. 
Drogvaneundersökningens tillförlitlighet ifrågasätts då man inom skola och 
skolhälsa ser indikatorer på ökat droganvändande.  
Stor oro kring främst unga tjejer som mår psykiskt dåligt vilket yttrar sig bland 
annat i självskadebeteende. 
Nyckeltalet för förskolan är 5,5 (barn per personal)  
Sjukskrivningarna inom förskolan ökar 

HSN: 
Detaljbudgeten är tagen 
Samverkansavtalen med ungdomsmottagningarna förlängs med ett år 
Nämnden har fått en genomgång av resultatet från CAN undersökningen 

KS: 
Det är en utmaning att implementera folkhälsa i alla förvaltningar och nämnder. 
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Målsättningen är att vi ska ha lyckats till 2018 års budget 
Margareta frågar om anmälningsläget inför utbildningsdagarna i psykisk hälsa - 
Dag 1 är det fullt 110 st. anmälda, Dag 2- 95 st. anmälda, finns fortfarande platser 
kvar 
Barnkonventionen möter motstånd med argumenten - om det inte blir en lag, 
varför ska vi då lägga arbete på det här? Det är viktigt för oss i rådet att stärka 
vikten av att jobba utifrån barnkonventionen. 

Handikapp- och pensionärsrådet efterlyser en genomgång av utomhusgymmet. Vi 
återkommer till dem under våren. 

Medborgarundersökningen gick ut till 600 personer 44% svarade varav 10 st. var 
ungdomar.  
I det stora hela får Strömstad bra betyg. Den upplevda otryggheten har ökat, 
främst bland äldre. 

 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 133 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-
november 2016. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 134 Redovisning av delegationsärenden 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar delegationsbeslut för perioden 
januari-november 2016. 

 
Beslutet skickas till 
Diariet



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (26) 
 Folkhälsorådet  
 Sammanträdesdatum  
 2016-12-12  
   
    
 

    

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/2016-0469 

KSfhr § 135 Ansökan: Stärkt föräldraskap via 
kommunikation 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja medel till ansökan Stärkt föräldraskap via kommunikation. 

Beslutsmotivering 
Folkhälsoinsatsen ligger i linje med rådets prioriterade område jämlika och 
jämställda livsvillkor. 
Insatsen vänder sig i förlängningen mot barn och unga, vilket är rådets 
prioriterade målgrupp för folkhälsoinsatser. 
Insatsen är befolkningsinriktad, hälsofrämjande och förebyggande samt bygger på 
en långsiktig planering. 

Sammanfattning av ärendet 
Carina Carlsson kurator på socialtjänsten föredrar ärendet. 
Kommunikation mellan barn och vuxen är viktigt. Hur vi kommunicerar med våra 
barn påverkar i sin tur nästa generation. Detta gör föräldraskapet till en stor 
utmaning och även en stor möjlighet. Många föräldrar känner sig handfallna i hur 
de ska bemöta sina barn. 

En tydlighet i hur vi kommunicerar underlättar även i en relation. Som föräldrar 
kan det vara svårt att hitta vägar att prata med varandra. Det är lätt att fastna i 
gamla mönster. 

Resurscentrum söker om medel för att genomföra en utbildning i Non violent 
Communication. Ett kommunikationssätt där empati och förståelse ökas. 
Utbildningen vänder sig till personal som arbetar inom skola, förskola samt 
familjecentralen i Strömstad kommun. 

Målet är att ha en löpande föräldrautbildning som sträcker sig från det nyfödda 
barnet till vuxen ålder. 

Beräknad kostnad är 200 000:-, Resurscentrum söker om 120 000:- från 
Folkhälsorådet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ansökan om folkhälsomedel- Stärkt föräldraskap via 
kommunikation 
Ansökan om folkhälsomedel- Stärkt föräldraskap via kommunikation 

Presidiets förslag till beslut 
att bevilja medel till ansökan Stärkt föräldraskap via kommunikation. 
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Beslutet skickas till 
Carina Carlsson 
Lena Östberg 
Bun diarie 
Omsorgen diarie 
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 KS/2016-0471 

KSfhr § 136 Ansökan: Graffitti - det gemensamma språket 
över gränserna 

Folkhälsorådets beslut 
Att avslå ansökan 

Beslutsmotivering 
Folkhälsorådet inväntar svar från Gymnasiet och förvaltningschef för BUN 
huruvida projektet kan finansieras av de integrationspengar som kommunen 
mottagit. 
Folkhälsorådet anser att integrationsmedel är bättre lämpade för detta ändamål.  
I annat fall får de sökande återkomma till rådet för ny diskussion. 

Sammanfattning av ärendet 
På Strömstad gymnasium finns elever från många olika kulturer. Den svenska 
skolstrukturen med yrkes-och teoretiska program samt introduktionsprogrammet 
(IM) skapar tyvärr i sig grupperingar och minskar möjligheten för ungdomar att 
lära känna varandra över programgränserna. 
Personalen på gymnasiet ser tydligt att det saknas möjlighet för nyanlända 
ungdomar på IM-språkintroduktion att på ett naturligt sätt lära känna de andra 
ungdomarna, då de läser helt olika kurser och program. Gymnasieförordningen 
ger inga möjligheter att bland grundskola med gymnasiet (IM är grundskola). 

Strömstad gymnasium ansöker om medel för att ge eleverna möjlighet till ett 
gemensamt projekt – skapa graffittikonst på skolan. Genom ett icke verbalt språk 
finns möjlighet till jämlikhet och delaktighet, oavsett program och etnicitet. 
En lokal graffitti konstnär ska engageras under en begränsad tid. 
Alla elever erbjuds att delta i projektet som drivs av konstnären på håltimmar och 
efter skoltid 
Aktiviteter i skolan på sportlovet där alla elever är välkomna. 
Avslutande konstrunda i mars 2017. 

Kanal Ung och Strömstadlokaler är också engagerade i insatsen. 

Strömstad gymnasium beräknar kostnaden till 210 000:- och söker 100 000:- från 
folkhälsorådet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Ansökan Graffitti-det gemensamma språket över gränserna 
Ansökan Graffitti-det gemensamma språket över gränserna 

Presidiets förslag till beslut 
Att avslå ansökan 
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Beslutet skickas till 
Heléne de Leeuw 
Annelie Gollungberg 
Bun diarie 
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 KS/2016-0473 

KSfhr § 137 Ansökan: Fler barn och unga i gymnastik, 
med hjälp av ungdomar som utbildas till 
certifierade tränare 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja medel till ansökan Fler barn och unga i gymnastik, med hjälp av 
ungdomar som utbildas till certifierade tränare. 

Beslutsmotivering 
Folkhälsoinsatsen är förebyggande och hälsofrämjande samt ligger i linje med 
rådets prioriterade målområde Goda levnadsvanor.  
Insatsen riktar sig till rådets prioriterade målgrupp barn och unga. 
Rådet tycker det är viktigt att främja aktiviteter som riktar sig till så väl flickor som 
pojkar i form av kompletterande idrott. Det skapar en större bredd som kan fånga 
upp fler barn. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Jörgen Molin förstärker att beslutet vilar på tre viktiga punkter: 
Insatsen vänder sig i stor del till flickor. Det är viktigt att även stärka flickors 
möjligheter till fysisk aktivitet. 
Insatsen är delfinansierad  
Insatsen bidrar till ökad fysisk aktivitet för barn och unga vilket är en viktig faktor 
för ökad måluppfyllelse i skolan. 
 
Det är sista gången som Folkhälsorådet betalar ut bidrag till Gymnastikklubben, då 
de redan mottagit folkhälsobidrag. Det finns fler föreningar som behöver få ta del 
av utvecklingsmedel. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad gymnastikklubb har funnits i tre år. Gymnastik är en sund träningsform 
som ger barn och ungdomar en god fysisk grund för alla sporter. I Strömstad är 
efterfrågan större än klubben kunnat tillgodose. Idag har klubben drygt 100 aktiva 
medlemmar och nästan lika många som inte får plats. 
De äldsta gymnasterna fyller 15 år under 2017, vilket innebär att de har möjlighet 
att utbilda sig till tränare och certifiera sig för högre gymnastiknivåer. Detta 
möjliggör ett ökat intag av barn, en högre nivå på tränarinsatser samt en god 
ledarutbildning för ungdomarna. Ungdomarna som går utbildningen blir förebilder 
för de yngre barnen. Klubben vill även fortbilda de ledare som är aktiva idag. 
För att matcha barnens tekniska utveckling behövs ytterligare investeringar i 
utrustning. 

Klubben har som målsättning att kunna erbjuda plats till de barn som idag står på 
kö (99 st. i augusti 2016) samt försöka att aktivt rekrytera pojkar, då endast 20% 
av medlemmarna är pojkar. 
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Tränarkurserna genomförs successivt under 2017, med start i januari. 
Utrustningen köps in under 2017. 

Klubben beräknar kostnaden till 100 000:- och ansöker om 50 000:- från 
Folkhälsorådet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Ansökan Fler barn och unga i gymnastik, med hjälp av ungdomar 
som utbildas till certifierade tränare 
Ansökan Fler barn och unga i gymnastik, med hjälp av ungdomar som utbildas till 
certifierade tränare 

Presidiets förslag till beslut 
att bevilja medel till ansökan Fler barn och unga i gymnastik, med hjälp av 
ungdomar som utbildas till certifierade tränare. 

Beslutet skickas till 
Gunnar Cervin 
Kurt Dahlberg 
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 KS/2016-0208 

KSfhr § 138 Ansökan Bidrag till friskvårdssatsning SPF och 
PRO 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja medel till ansökan Bidrag till friskvårdssatsning SPF och PRO. 

Beslutsmotivering 
Folkhälsoinsatsen ligger i linje med rådets prioriterade målområde Goda 
Levnadsvanor.  
Insatsen är befolkningsinriktad, då alla äldre är välkomna att delta. 
Insatsen är hälsofrämjande och förebyggande. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom Pensionärsföreningarna SPF och PRO i Strömstad, finns en 
mattcurlingsgrupp i vardera föreningen. Totalt aktiva utövare är ca 60 st. 
Mattcurling är ett lagspel, lagen lottas. Deltagarna ska på en 14 m lång och 2,8 m 
bred nålfiltsmatta förflytta en ca 5 kg tung curlingsten från boet till andra änden 
på mattan. Varje match består av 2 omgångar. 
Mattorna som används idag är i dagsläget ca 8 år gamla och börjar bli slitna. De 
används 3-5 gånger/vecka. Nålfilten nöts ut och med tiden blir det sämre glid. De 
poängräkningsringar som är målade på mattan nöts bort. 

Det bedrivs även tävlingsverksamhet vilket innebär att kvalitén på mattorna bör 
vara bra. 
Verksamheten bedrivs på Folkets Hus. Mattorna behöver rullas ut och in vid varje 
tränings-/tävlingstillfälle. 
SPF och PRO ansöker om medel för att köpa in 2 st. nya mattor samt en 
transportkärra.  
Total summa: 30 000 :- 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ansökan om Friskvårdsbidrag 
Ansökan om Friskvårdssatsning SPF och PRO 

Presidiets förslag till beslut 
att bevilja medel till ansökan Bidrag till friskvårdssatsning SPF och PRO. 

Beslutet skickas till 
Arvo Väli, SPF 
Göte Nicklasson, PRO 
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 KS/2016-0475 

KSfhr § 139 Ansökan: Multianläggning Lionshov 

Folkhälsorådets beslut 
att avslå ansökan 

Beslutsmotivering 
Multianläggning Lionshov är ett stort projekt som rör många aktörer.  
Folkhälsorådet ställer sig positiva till satsningen, men väljer att avvakta tills 
ärendet kommit vidare i processen. 

Sammanfattning av ärendet 
Positiv utveckling i Skee har tagit fram ett förslag på en plats för spontanidrott. 
Platsen är grusplanen vid Lionshov, som anlades för 25-30 år sedan och är en 
fullstor fotbollsplan 60x100 meter. Den är utrustad med 6 st. belysningsstolpar 
med dubbla strålkastare. Planen har använts uteslutande av Skee IFs 
fotbollsverksamhet. Verksamheten inom Skee IF har minskat från år till år.   
I stället för att planen växer igen vill Positiv utveckling i Skee med enkla medel 
skapa en samlingspunkt för pojkar och flickor, ung som gammal. 

Anläggningen kommer att bestå av ca 10 olika idrotter: fullstor handbolls- och 
tennisplan, landhockey- och inlinerink, skatepark, löparbanor, 7 manna 
fotbollsplan, klättervägg, basket, boulebanor m.m. 

Målet är att alla får en chans att aktivera sig på egna villkor och inte behöva vara 
bundna till en förening. 

Positiv utveckling i Skee har redan knutit kontakter med flera aktörer som är 
positiva till att stödja projektet. 

Kostnaden är beräknad till 1 miljon kronor.  
Positiv utveckling i Skee ansöker om 100 000 kr från Folkhälsorådet för 
delfinansiering av skatepark, basketkorg, tennisnät m.m. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse- Ansökan Multianläggning Lionshov 
Ansökan Multianläggning Lionshov 

Presidiets förslag till beslut 
att avslå ansökan 

Beslutet skickas till 
Kjell Hilmersson 
Kurt Dahlberg 
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 KS/2016-0478 

KSfhr § 140 Ansökan: Opalencykeln 

Folkhälsorådets beslut 
att avslå ansökan 

Beslutsmotivering 
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. 

Sammanfattning av ärendet 
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. 

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

Kostnaden för cykeln är 89 538:-.  
Opalen ansöker om 77 038:- från Folkhälsorådet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Ansökan Opalencykeln 
Ansökan Opalencykeln 

Presidiets förslag till beslut 
att avslå ansökan 

Beslutet skickas till 
Charlotte Gyllingmyr 
Vigdis Sagranden 
Omsorgen diarie 
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KSfhr § 141 Ansökan: Skatepark Strömstad 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja medel till utveckling av Skatepark i Strömstad. 
att medlen finns innestående hos Folkhälsorådet tills dess att en plan för 
Skatepark i Strömstad är framtagen. 

Beslutsmotivering 
En arbetsprocess är igång där flera aktörer ingår i samverkan; Kultur- och fritid, 
Folkhälsa samt Teknisk förvaltning. Rådet är positiva till en utveckling av 
Skatepark men avvaktar fortsatt process i ärendet innan utbetalning av medel 
sker. 

Sammanfattning av ärendet 
Ungdomar och föräldrar vill utveckla Strömstads aktiviteter för unga och vuxna, 
både för dem som deltar i föreningslivet och för dem som inte är engagerade i 
någon förening. Man vill utveckla den plats för skate som finns idag och på sätt 
ska en ökad känsla av gemenskap och ansvar för barn och unga. Genom en 
demokratisk process får barn och ungdomar gemensamt planera och utveckla 
platsen. 

Skateparken står för spontan lek dit man kan gå utan att ha stämt träff med någon 
kompis. Inga avgifter, en utrustning som varierar i inköpspris.  
Platsen ska vara välkomnande och inkluderande för alla oavsett kön och etnicitet. 
En plats för barn och unga att ”hänga”  på som också innefattar rörelse och 
aktivitet. I Strömstad saknas den sortens aktivitet för barn och unga som inte vill 
engagera sig i en förening. 

Målet är att skapa rörelse och aktivitet hos fler barn, unga och även vuxna. Främja 
gemenskap över gränserna och en plattform för nya kontakter. 

En beräknad kostnad på 100 000:- för byggmaterial, ritningar och konsultation. 
Man ansöker om 100 000:- från Folkhälsorådet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse- Ansökan Skatepark Strömstad 
Ansökan Skatepark Strömstad 

Presidiets förslag till beslut 
att bevilja medel till utveckling av Skatepark i Strömstad. 
att medlen finns innestående hos Folkhälsorådet tills dess att en plan för 
Skatepark i Strömstad är framtagen. 

Beslutet skickas till 
Helen Larsholt 
Andrew Matthews 
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Kurt Dahlberg 
Conny Hansson 
Tekniska förvaltningen diarie 
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 KS/2016-0514 

KSfhr § 142 Ansökan: Tak på utegymmet på Erlandseröd 

Folkhälsorådets beslut 
att avslå ansökan 

Beslutsmotivering 
Ansökan inkom för sent. Ansökningar inför kommande år ska vara folkhälsorådet 
tillhanda senast 10 september. 

Sammanfattning av ärendet 
Löparklubben har byggt ett utegym på Erlandseröd Terrängbana. Nu har klubben 
tagit beslut på att bygga ett tak för att öka användandet och skydda däcket och 
redskapen för väderpåverkan. 
Antal användare av anläggningen har ökat väsentligt under året efter att gymmet 
har uppförts, om ett tak kommer på plats förväntas gymmet bli ännu mer 
välbesökt. 
Anläggningen används inte endast av klubbens medlemmar. Kommunens 
invånare, besökare och turister använder även anläggningen i stor utsträckning. 
Beräknad kostnad för bygget är 160 000:- 
Löparklubben ansöker om 50 000:- från folkhälsorådet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse- Ansökan Tak på utegymmet på Erlandseröd 
Ansökan Tak på utegymmet på Erlandseröd 

Presidiets förslag till beslut 
att avslå ansökan 

Beslutet skickas till 
Christer Dessmo 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 143 Drogförebyggande arbete 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Drogförebyggande samordnare, Ulrika Billme informerar om vad som är aktuellt 
inom det drogförebyggande arbetet. 
Resultatet från CANs undersökning har kommit. Strömstad ligger högt vad gäller 
föräldrars bjudvanor.  
Ulrika är ute i nämnderna och presenterar resultat från CAN samt den lokala 
drogvaneundersökning som gjordes under hösten. 
Ulrika delar ut en folder med kortversionen av resultatet från CAN- den kan vara 
bra att använda för att enkelt kunna kommunicera ut delar av undersökningen. 
Dopningsamarbetet med träningsanläggningarna fortsätter. 
I november hölls en krögarträff med information från polis, räddningstjänst, 
alkoholhandläggare, drogförebyggande samordnare samt livsmedelsinspektör. 
Träffen var välbesökt. 
En föreningsträff har ägt rum med presentation av SISU, fritidssamordnare, 
folkhälsostrateg och drogförebyggande samordnare. 
Ulrika kommer att under 2017 bjuda in föreningarna till att jobba för en 
gemensam ANDT policy. 
Under året kommer Ulrika i samverkan med polis och missbruksenhet att erbjuda 
en utbildningsinsats för all personal på gymnasiet och högstadiet i kunskap kring 
droger, främst Cannabis. 
Det är viktigt att påminnas om att Ulrikas uppdrag är att arbeta främjande och 
förebyggande! 
Under 2017 kommer det även att göras en tobakssatsning - tobaksfri skolgård i 
samverkan med miljö och hälsa.  
Rökfri arbetstid har diskuterats i KSau. Birgitta Laugmo tar med sig frågan till 
omsorgsnämnden. Margareta Fredriksson undersöker hur tjänsteskrivelsen går 
vidare. Ulrika trycker på att det borde vara en övergripande fråga för kommunen 
som arbetsgivare, då kommunen har valt att skriva under Tobacco Endgame. 

 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0594 

KSfhr § 144 Folkhälsopris 2016 

Folkhälsorådets beslut 
Att Folkhälsopriset för 2016 delas ut till Löparklubben, Christer Dessmo 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådet delar årligen ut ett folkhälsopris till person eller organisation som 
genom sitt arbete påverkat folkhälsan i positiv riktning. Folkhälsopriset består av 
ett diplom och en penningsumma på 10 000:-.  
2015 års mottagare av Folkhälsopriset var Team smart och Strömstad för 
mångfald. 
Uppmaning om att nominera till folkhälsopriset har gjorts i form av annons i 
Strömstad tidning 24/11 samt information på kommunens hemsida. 
 
Följande organisationer/personer har nominerats: 
- Pontus Eriksson tränare för IFK Strömstad pojkar 10 
en riktig förebild som alltid ställer upp för barnen, ordnar extra träningar  för dom 
som vill på lov och mellan säsonger. fixar så att killarna kan åka på många 
turneringar året runt! en riktig eldsjäl är va han är!  
Sven Erik Femtegjeld 

Frigångarna / Friluftsfrämjandets damsektioner 
Margareta Nordström 

Presidiets förslag : Kulturskolan eller Löparklubben 

Följande nomineringar kvarstår från 2015: 
-Löparklubben 
-Birgit Karlsson, Seniorgympa 
-Gamla IFK:are i Strömstads promenadgrupp 
-Carina Reichenberg, Idefjordens SK 
-Christer Desmo, Löparklubben 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Att Folkhälsopriset för 2016 delas ut till Löparklubben, Christer Dessmo 

 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 145 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård berättar vad som är aktuellt inom 
folkhälsoarbetet. Samt tankar inför våren 2017. 
Tjänsten som folkhälsostrateg är tillsatt. Terése Lomgård har fått tjänsten. 20 st. 
sökande varav 4 st. kallades till intervju.  
Folkhälsoforum i Uddevalla 11 november. Per-Arne Brink, Jörgen Molin, 
Margareta Fredriksson, Marie Edvinsson Kristiansen och Terése Lomgård deltog 
från Strömstad. Frågor som diskuterades var organisering av rådet samt hantering 
av folkhälsomedel. Terése önskar att vi lägger tid på att diskutera dessa frågor 
under nästa möte. 
Arvoden för utbildningar och seminarier måste godkännas av ordförande i 
respektive nämnd innan anmälan görs. 
Kontaktpolitiker för beviljade folkhälsoinsatser utses på nästa möte. 

Tankar inför våren 2017: 
I februari – Diskussion i rådet kring rådets sammansättning samt hur vi fördelar 
medel på bästa sätt.  
Inför arbetet med folkhälsa i nämnder – strateg bjuder in sig för att presentera 
pågående folkhälsoarbete 
- Välfärdsredovisning och Trygghetsenkät = Nuläge 
Kopplar till de mål som är satta för nämnder under 2017 – hur kan de utvecklas till 
folkhälsomål inför 2018? Rådet bjuder in till ”Folkhälsoforum Strömstad” – Inleder 
med en övergripande presentation av Folkhälsa som begrepp. 
Bjuder in Elisabeth Rahmberg – Folkhälsochef Västra Götaland. 
Presentation av nuläge kring Folkhälsan i Strömstad 
Framtidsspaning 
Workshop – hitta prioriterade områden för folkhälsan i Strömstad, hur samverkar 
vi på bästa sätt, gemensamma mål 

Mycket fokus under 2017 – Barnkonventionen – utbildningsinsats liknande psykisk 
hälsa utbildning. 

  

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 146 Mötestider 2017 

Folkhälsorådets beslut 
Att anta mötestider för 2017 
Folkhälsoråd: 
20 februari kl. 13-17 
24 april kl. 13-17 
29 maj kl. 13-17 
11 september kl. 13-17 
13 november kl. 13-17 

Presidiet sammanträder: 
6 februari kl. 9-11.30 
10 april kl. 9-11.30 
22 maj kl. 9-11.30 
28 augusti kl. 9-11.30 
30 oktober kl. 9-11.30 

Presidiets förslag till beslut 
Att anta mötestider för 2017 
Folkhälsoråd: 
20 februari kl. 13-17 
24 april kl. 13-17 
29 maj kl. 13-17 
11 september kl. 13-17 
13 november kl. 13-17 

Presidiet sammanträder: 
6 februari kl. 9-11.30 
10 april kl. 9-11.30 
22 maj kl. 9-11.30 
28 augusti kl. 9-11.30 
30 oktober kl. 9-11.30 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 147 Övrigt 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Den 27/2 2017 bjuder Folkhälsokommittén in till en heldagskonferens: På väg - 
med gemensam kraft! Nästa steg i kraftsamling för fullföljda studier 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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