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Ledamöter Margareta Fredriksson (L), Ordförande 

Tore Lomgård (C) 
Andreas Nikkinen (MP) 
Jan Vidar Seljegren (S) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Jörgen Molin (M), Vice ordförande HSN 
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Övriga närvarande  
Ersättare Birgitta Laugmo (L) 
  
Övriga deltagare Ulrika Billme, Drogförebyggande samordnare 

Terése Lomgård, Folkhälsostrateg 
Håkan Fransson, Drogförebyggande samordnare Öckerö Kommun 
Susanne Hagen, Socialtjänst vuxen, Fältarbetare 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (14) 
 Folkhälsorådet  
 Sammanträdesdatum  
 2016-04-18  
   
    
 

    

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   

 

Innehåll 
KSfhr § 18 Godkännande av dagordning .................................................................................. 4 

KSfhr § 19 Föregående protokoll .............................................................................................. 5 

KSfhr § 20 Runda från nämnderna ........................................................................................... 6 

KSfhr § 21 Ekonomisk redovisning ........................................................................................... 8 

KSfhr § 22 Drogförebyggande frågor ........................................................................................ 9 

KSfhr § 23 Yttrande Folkhälsoärende - Ett perspektivskifte i det tobaksförebyggande 
arbetet - för våra barns skull! ................................................................................ 10 

KSfhr § 24 Välfärdsredovisning 2015 ...................................................................................... 12 

KSfhr § 25 Aktuellt inom folkhälsoarbetet ............................................................................. 13 

KSfhr § 26 Övriga frågor ......................................................................................................... 14 
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (14) 
 Folkhälsorådet  
 Sammanträdesdatum  
 2016-04-18  
   
    
 

    

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 § 18 Godkännande av dagordning 

Folkhälsorådet beslut 
Att godkänna dagordningen 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0096 

KSfhr § 19 Föregående protokoll 

Folkhälsorådets beslut 
Att lägga föregående protokoll till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 20 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och Bygg:  
Naturvårdsplan 2017, den gällande naturvårdsplanen behöver uppdateras samt 
uppgraderas digitalt. 
Ärende ang. anläggande av Endurobana vid Elsängen. 
Ärende ang. Kebal 2:8 - ansökan om strandskyddsdispens avseende 
dagvattendamm, trappa samt underhåll av befintliga diken.  
Folkhälsorådet är noga med att påpeka vikten av att Strandstigen lyfts i ärendet. 
 
Tekniska: 
Utomhusgymmet är beställt 
Arbetet med centrumplan och cykelplan följer tidsplanen 
Ny förvaltningschef, Roland Kindslätt 
 
BUN:  
Matutredning är beställd - Marie kommer att argumentera för medborgardialog i 
arbetet med utredningen 
Framtida skolstruktur samt upptagningsområden kommer att ses över 
Det pågår arbete med att ta fram skalskydd för Strömstad Gymnasium 
 
Omsorgen: 
Avtal samverkande sjukvård- förbättra, utveckla samverkan i vården 
Resultat, kvartalsredovisning - försörjningsstödet har ökat något 
Mål - har uppmärksammat ett av KFs övergripande mål, förbättrad folkhälsa 
Hälsokällan kommer att tas upp på nästa nämndsmöte - den används inte så 
mycket inom omsorgens verksamhet 
 
KSau:  
Samråd med BUN, Tekniska, Miljö-och Bygg, Företagarna och Bolagen 
Har haft möte med Badbolagets styrelse och personal. Bassängen behöver 
renovering. 
Folkhälsorådet är noga med att påpeka vikten av Badanstaltens verksamhet ur 
ett folkhälsoperspektiv. 
 
HSNN: 
Bokslut för 2015 
Tilläggsavtal i form av små avtal 
Förlängning av nattjouren 1 månad. Ev. även över sommaren. Nästa möte 22 april. 
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Margareta Fredriksson och Folkhälsostrateg, Terése Lomgård har haft möte med 
respektive nämndsordförande samt förvaltningschefer ang. folkhälsomål i 
nämnderna. Följande punkter diskuterades: 
• Ska målen sättas enskilt i varje nämnd eller räcker det med övergripande KF mål 
– som följs upp under ”spalten” folkhälsa där varje nämnd får redovisa hur man 
jobbat under året. Här fanns både för och emot. Kan det bli mer verksamhetsnära 
om målen sätts i egen nämnd? 
• Nämnderna bjuder in folkhälsostrateg som dialogpart inför mål 2017. Målen 
behöver inte vara uttalade folkhälsomål utan utifrån de mål som nämnden sätter 
kan folkhälsa naturligt komma in som en del. Utifrån dessa mål finns det även 
möjlighet för förvaltningar/nämnder att sedan ansöka om utvecklingsmedel från 
folkhälsorådet. 
Varje år följs målen upp till folkhälsorådet – folkhälsostrateg kan bjudas in till 
dialog på nytt. 
Bra om det av detta kan bli synergieffekter ex. kan miljömål och folkhälsa kopplas 
ihop. 
• Punkten folkhälsa på dagordningen behöver inte vara en egen punkt- det kan 
vara en av de informationspunkter som finns – syftet är att rapportera från 
Folkhälsorådet samt skicka med till Folkhälsorådet. Medvetandegöra 
folkhälsoarbetet i den egna verksamheten 
• Protokollen från folkhälsorådet skickas ut till varje nämnds diarie som ett 
anmälningsärende till nästa möte. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 21 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-april 
2016. 

Beslutet skickas till 
Diariet 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (14) 
 Folkhälsorådet  
 Sammanträdesdatum  
 2016-04-18  
   
    
 

    

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/2016-0107 

KSfhr § 22 Drogförebyggande frågor 

Folkhälsorådet beslut 
Att ge Ulrika Billme i uppdrag att påbörja processen med att implementera 
Öckerömetoden i Strömstad kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulrika Billme, drogförebyggande samordnare, redovisar vad som är aktuellt inom 
det drogförebyggande arbetet. 
Ulrika har tillsammans med fältarbetare Susanne Andersson och Susanne Hagen 
haft en föräldraträff för tonårsföräldrar. Diskussion utifrån olika teman, 
utmaningar med att vara tonårsföräldrar, vad söker föräldrar stöd i, vad 
vill föräldrar ha information om: 
Önskemål – få träffas och prata, stötta varandra, olika tematräffar 
Mer information bör finnas tillgänglig via hemsidan 
 
Ulrika har även haft möte tillsammans med Terése Lomgård med olika 
verksamheter – Inventering av vad som finns idag i form av föräldrastöd, vad 
behöver vi fylla för behov, hur når vi fler föräldrar?  
Vem bör ansvara för föräldrastöd?  
 
Tankar utifrån Öckerömetoden. Viktigt att få med rektorerna och skolan på 
banan! 
På mötet tidigare idag var representanter från skolan med. Kerstin Karlsson skulle 
lyfta frågan till ordförandeträff senare i eftermiddag. 
Folkhälsorådet ställer sig positiva till metoden. Margareta Fredriksson tar med sig 
frågan vidare till ordförandeträffen, huruvida vi går vidare. 

  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Jörgen Molin föreslår att Folkhälsorådet ger Ulrika i uppdrag att påbörja 
processen med att implementera Öckerömetoden i Strömstad kommun. 

Beslutet skickas till 
Diariet, Ulrika Billme 
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 KS/2016-0153 

KSfhr § 23 Yttrande Folkhälsoärende - Ett 
perspektivskifte i det tobaksförebyggande 
arbetet - för våra barns skull! 

Folkhälsorådets beslut 
Att anta yttrande gällande Folkhälsoärende - Ett perspektivskifte i det 
tobaksförebyggande arbetet - för våra barns skull! med följande förslag till beslut: 
 i) Att kommunen ställer sig positiva till förslaget om en Tobacco Endgame - 
strategi, alltså ett nationellt politiskt beslut om ett måldatum, ett effektmål och 
en handlingsplan för att nå dit. 
ii) Att kommunen vidareutvecklar eget pågående tobaksförebyggande arbete. 

Att skicka yttrandet vidare till kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Tobaksrökningen är ur medicinsk, social, miljömässig, etisk och 
samhällsekonomisk synvinkel ett av världens allvarligaste folkhälsoproblem. Och 
samtidigt ett av de bäst förebyggbara. 
WHO har genom sin Tobakskonvention (2003) och FN genom sitt NCD-initiativ 
(Non Communicable Diseases, icke smittbara sjukdomar)(2012) uppmärksammat 
problematiken och försett medlemsländerna med en bred strategi med åtgärder 
som erfarenhetsmässigt visat sig minska tobaksbruket och därmed förbättra 
folkhälsan. Ett minskande tobaksbruk ingår också i Agenda 2030-arbetet som 
nyligen påbörjats i Sverige (SDG). 
I Sverige har Tobaksfakta – oberoende tankesmedja och dess 
medlemsorganisationer (www.tobaksfakta.se) tagit initiativet till en svensk 
version – Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025. Förslaget innebär att 
regeringen inom denna mandatperiod (2014-2017) fattar ett principbeslut om ett 
måldatum då rökning ska ha minskat till mindre än fem procent i den vuxna 
befolkningen – och en (inofficiell) nollvision för unga realiserats. 
Med utgångspunkt i regeringsförklaringens ambition att ”sluta påverkbara 
hälsoklyftor inom en generation” vill regeringen se ”ett fortsatt minskat 
tobaksbruk där rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett 
dominerande folkhälsoproblem. Regeringen ställer sig därför bakom målet om att 
nå ett rökfritt Sverige till år 2025” (En samlad strategi för ANDT-politiken 2016-
2020 (Skr.2015/16:86)). 
Att ”ställa sig bakom” Endgame-strategin innebär att man bejakar följande tre 
punkter: 
*vi förstår bakgrunden till och behovet av ett perspektivskifte för att skärpa den 
tobaksförebyggande strategin;  
*vi stödjer principen att ett årtal ska preciseras då rökningen ska vara kraftigt 
begränsad;  
*vi stödjer en bred opinionsbildning för ett nationellt politiskt beslut med den 
inriktningen 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-04-07 
Brev till kommunstyrelsen – Ett perspektivskifte i det tobaksförebyggande arbetet 
– för våra barns skull! 

Förslag till beslut 
Att anta yttrande gällande Folkhälsoärende - Ett perspektivskifte i det 
tobaksförebyggande arbetet - för våra barns skull! med följande förslag till beslut: 
 i) Att kommunen ställer sig positiva till förslaget om en Tobacco Endgame - 
strategi, alltså ett nationellt politiskt beslut om ett måldatum, ett effektmål och 
en handlingsplan för att nå dit. 
ii) Att kommunen vidareutvecklar eget pågående tobaksförebyggande arbete. 

Att skicka yttrandet vidare till kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 
Diariet, kommunstyrelsen 
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 KS/2016-0196 

KSfhr § 24 Välfärdsredovisning 2015 

Folkhälsorådets beslut 
Att godkänna välfärdsredovisning 2016 
Att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för godkännande 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådets arbete styrs av ett avtal skrivet mellan Strömstads kommun och 
norra Hälso- och sjukvårdsnämnden. I avtalet finns uppdraget om att följa upp 
folkhälsoutvecklingen i Strömstad genom en välfärdsredovisning. 
Välfärdsredovisningen upprättas vartannat år. 
Terése Lomgård, folkhälsostrateg har tagit fram en välfärdsredovisning för år 
2015. 

Välfärdsredovisningen syftar till att ge en bild av utvecklingen i Strömstads 
kommun och är ett sätt att följa upp kommunfullmäktiges vision om en 
balanserad och långsiktigt hållbar utveckling. Fokus ligger på hela 
samhällsutvecklingen och inte på de verksamheter som finns inom organisationen 
Strömstad kommun. Redovisningen skall vara ett underlag för diskussion och 
prioriteringar kring hur KF:s övergripande vision och mål kan nås. Redovisningen 
utgår från den senast tillgängliga statistiken.  
Årets redovisning visar bland annat att: 
* Det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper  
* Strömstads goda tillväxt påverkar befolkningens ekonomiska förutsättningar i 
positiv riktning.  
* Utbildningsnivån i Strömstad är låg  
* Det finns goda relationer mellan barn och vuxna – men samtidigt en grupp som 
upplever att de inte kan prata med någon  
*Det är viktigt att vara uppmärksam på utvecklingen av övervikt och fetma. 

Förslag till beslut 
Att godkänna välfärdsredovisning 2016 
Att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för godkännande 

Beslutet skickas till 
Diariet, kommunstyrelsen 
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 KS/2016-0107 

KSfhr § 25 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådet beslut 
Att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar vad om är aktuellt inom 
folkhälsoarbetet. 
Killgrupper: På Folkhälsorådet i februari lyftes frågan med killgrupper efter att 
Tjejjouren väst varit på besök och presenterat sitt arbete. I Strömstad kommun 
finns inga killgrupper. Bengtsfors har tidigare arbetat med killgrupper men har 
inte några aktiva grupper just nu. 
Strömstad Love: Den 20-21 maj anordnas Strömstad Love, arrangörer är RFSL 
ungdom Strömstad. Om någon från folkhälsorådet vill vara delaktig i form av att 
delta i paraden eller som volontär, ta kontakt med Terése. 
Utomhusgym: Utomhusgymmet är beställt och kommer att vara på plats i början 
av sommaren. 
Hälsans stig: Inventering av hälsans stig pågår. 
Cykeldag: Den 4/6 kommer en cykeldag anordnas på Österröd och vid Lionshov i 
Skee. Prata cykel med en politiker, få din cykel servad, fika, tipspromenad. 
Suicidprevention: I början av april deltog Anna Almén, Tore Lomgård och Terése 
på en seminariedag med ämnet suicidprevention. Bland annat redovisade Åmål 
kommun sitt arbete. Deltagarna fick även ta del av Folkhälsokommitténs 
handlingsplan samt Presentation från Suicidprevention Väst – vad händer på 
nationell och regional nivå. Bland annat nämndes ett program mot elever 13-17 
år, YAM- youth aware of mental health – ett program som visats sig ha bra 
resultat gällande barn och ungas psykiska hälsa. 
Medborgardialog: Fredag 15/4 deltog Jörgen Molin, Margareta Fredriksson, Rolf 
Pettersson samt Terése på ett webbseminarium anordnat av SKL. 
Demokratiutredningen redovisade sitt betänkande gällande medborgardialog i 
kommun, landsting och region. 
Barnrättsdagarna: Terése har tillsammans med Marie Edvinsson Kristiansen samt 
Leif Andersson deltagit på Barnrättsdagarna i Örebro. År 2018 kommer 
Barnkonventionen bli lag i Sverige. Terése och Marie rapporterar mer från 
dagarna på kommande folkhälsoråd i juni. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 26 Övriga frågor 

Folkhälsorådets beslut 
Att till nästa folkhälsoråd bjuda in Strömstad Gymnasium för redovisning av 
projekt ”från ohälsa till hälsa” 

Sammanfattning av ärendet 
Till nästa möte önskar folkhälsorådet få besök av något eller några av de projekt 
som beviljats utvecklingsmedel för 2016. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen föreslår att rådet bjuder in Strömstad Gymnasium för 
att få en uppdatering kring hur det går med projekt ”från ohälsa till hälsa”. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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