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 Folkhälsorådet   
 Sammanträdesdatum Ärende 
 2020-06-15 KS/2020-0352 
   
    

Justeringens tid och plats  
  
Sekreterare   Paragrafer 22-32 
 Terése Lomgård 
  
Ordförande  
 Leif Andersson 
  
Justerare  
 Jörgen Molin 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Folkhälsorådet - kommunala representanter 
  
Sammanträdesdatum 2020-06-15 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift   
  
  

 

Tid och plats 2020-06-15 kl 13.00–17.00 
 Laholmen hotell, lokal Alaska 
Beslutande  
Ledamöter Mattias Gustafsson (SD) 

Kerstin Karlsson (L) 
Emmelie Stackegård Hansen (M) 
Leif Andersson (S), ordförande 
Besnik Obertinca (S) 
Jörgen Molin (M), HSN, vice ordförande 
Eva Espling (V), HSN 

  
Tjänstgörande ersättare Sanja Lilli Gohlke (SD) tjänstgjorde vid val av justerare, § 31 och § 32 
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Övriga närvarande  
Ersättare  
  
Övriga deltagare Terése Lomgård 
 Shirin Bartholdsson § 27 via Skype 

Annika Wilhelmsson § 27 via Skype 
Ulrika Berg Reinholdsson § 27 via Skype 
Thomas Nicklasson § 27 via Skype 
Elisabeth Johansson § 28 
Helen Mattsson § 29 
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 22 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden: Korttiden har flyttats till avdelning vit. Udden fungerar som 
mellanboende för de som testats positiv för Corona. 

Miljö- och byggnämnden: Information om konceptet Boklok i Mellbydalen 

Tekniska nämnden: Förhandlingar gällande området vid Bojarskolan, där 
ombyggnad ska ske, pågår. 

Barn- och utbildningsnämnden: Moderaternas motion om utveckling av 
skolutbildningen och besöksnäringen i Strömstads kommun röstades ned 
 
Motion från Fi att avskaffa nötkött i Strömstads skolor röstades ned 
 
Distansundervisningen på Gymnasiet har fungerat bra, eleverna har varit mer 
delaktiga i undervisningen, de har även varit delaktiga i planering av 
studentutsläpp. Många elever som inte tidigare kunnat tillgodogöra sig 
undervisningen har haft större närvaro när undervisningen skett digitalt. 

Kommunstyrelsen: Inget att rapportera 

Hälso- och sjukvårdsnämnden: Beslut om att folkhälsoråden p.g.a. pandemin får 
senarelägga beslutade insatser till senast 2021, får omfördela medel från 
beslutade insatser till ngt annat, detta behöver inte godkännas av HSN men ska 
meddelas till koncernkontoret, omprioriteringar ska redovisas i den årliga 
uppföljningen 

Sommarstängningar av vårdcentraler längs kusten, drabbar inte Strömstad. 
Kommer att finnas sommaröppen mottagning på Sydkoster. 

Undersökning av upplevelse av vård i Fyrbodal presenterades. Kvinnor i Fyrbodal 
är mindre nöjda än kvinnor i riket. 
Jämförelse mellan rättspsykiatri Brinkåsen och Göteborg. Återfall på Brinkåsen 
med 17% 
Förstärkning till psykiatrin med 4,5 miljoner för personer med 
missbruksproblematik, mini Maria  

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 23 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; Psykisk hälsa, fullgoda studier, goda levnadsvanor, trygga 
och goda uppväxtvillkor samt delaktighet och inflytande.  Folkhälsostrateg, Terése 
Lomgård, presenterar utfall för perioden januari-maj 2020 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 24 Redovisning av delegationsbeslut 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar delegationsbeslut för januari-maj 
2020 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0267 

KSfhr § 25 Ansökan BRIS 

Folkhälsorådets beslut 
att avslå ansökan 

Sammanfattning av ärendet 
BRIS region Väst ansöker om 30 000:- i bidrag för ökat behov av stöd till barn och 
unga under Corona krisen. På folkhälsorådets möte i april avslog folkhälsorådet 
ansökan med motiveringen att ansökan hade undermålig information. 
BRIS region Väst har nu inkommit med tydligare information och önskar att 
folkhälsorådet omprövar sitt beslut. 

Då Bris utökade öppettiderna och därmed kapaciteten att ta emot samtal i mitten 
av mars, vilket sammanföll med intensiv nyhetsrapportering om corona och 
införandet av olika samhällsåtgärder, såg de en ökning med 30 procent av 
samtalen till Bris jämfört med veckorna innan. Det handlade inte bara om barns 
oro kring corona, men en del av ökningen berodde på det.  

I takt med tiden blir det svårare att separera ett samtal om corona och ett samtal 
om livsutmaningar som för närvarande på olika sätt påverkas av 
samhällssituationen. Just nu är läget lite mer som det brukar jämfört med 
månadsskiftet mars/april: barn söker stöd för alla möjliga utmaningar de har i sina 
liv, även om det märks att corona påverkar allas vår vardag på olika sätt.  

Vad handlar samtalen främst om? 
Under de första veckorna handlade många samtal om oro på olika sätt. Om oro 
för att bli smittad, oro för ens familj och släktingar i riskgrupp, men också oro inför 
att skolor ska stänga. För de barn som på olika sätt har en svår situation hemma, 
exempelvis med våld inom familjen eller med föräldrar som inte mår bra, har 
situationen hemma blivit mer påtaglig då fler har befunnit sig längre perioder 
hemma. Yttre stress och påfrestningar påverkar vuxna, och det påverkar i sin tur 
barns situation hemma. En del barn berättar om att konflikter sker i högre 
utsträckning eller att vuxna begränsar barnets liv på grund av den vuxnes rädsla 
för viruset. Men det handlar även om svårigheter att studera på distans, om att 
stödinstanser stängt ner just nu - att exempelvis möten med BUP, elevhälsa eller 
andra aktörer flyttats fram och att det blivit svårare att få stöd och hjälp. En del 
funderingar handlar om oro inför framtiden, eftersom ingen vet hur länge den här 
situationen kommer att pågå.  

Vad gör BRIS för konkreta åtgärder just nu för att möta det ökande behovet? 
En stor oro just nu är att barn lämnas ensamma med sitt mående, eftersom 
coronakrisen upptar många vuxna. Som Sveriges nationella stödlinje för barn (116 
111, chatt och mejl) arbetar Bris kontinuerligt för att stärka upp och tillgängliggöra 
stödlinjen för fler, så att det finns ett lättillgängligt professionellt stöd när barn 
behöver stöd och hjälp. Bris utökar öppettiderna stegvis för att på sikt kunna ha 
öppet dygnet runt (idag är öppettiderna 9-12 vardagar, 14-21 alla dagar) och 
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arbetar för att kunna ge stöd till barn på olika språk (idag finns tidsbokning på 
engelska och arabiska). En viktig del i det arbetet handlar om att sprida 
information om det EU-gemensamma numret 116 111 som går till hjälplinjen för 
barn i respektive land. Under coronakrisen har Bris skickat ut brev till alla 
kommuner med information om vår stödverksamhet, och tips och råd till barn och 
vuxna.  

Bris lyfter barns röster utifrån barns samtal och bidrar med lägesbilder till 
myndigheter. En annan viktig uppgift handlar om att få fler att agera för barn i ens 
närhet om man som vuxen misstänker att ett barn far illa, och om att lyfta barns 
rätt till information i en samhällskris - vikten av att vuxna pratar med barn och att 
beslutsfattare talar till barn om läget just nu. Det lyfter vi exempelvis i vårt press- 
och opinionsarbete.  

Ett annat viktigt uppdrag för Bris är att mobilisera samhället, sprida kunskap och 
få fler att engagera sig för barnets rättigheter. I och med att många av våra 
planerade aktiviteter ställs in i och med samhällsläget, så har vi arbetat intensivt 
för att ställa om till digitala sätt att nå ut. Bland annat så genomför vi numera 
utbildningar, föreläsningar och informationsmöten digitalt. Vi kommer också att 
genomföra en digital träff för Bris nätverk innan sommaren. Många hör också av 
sig till oss och vill engagera sig ideellt, något som gör att vi blir en ännu starkare 
kraft för att nå ut till barn och unga, men även vuxna, runt om i regionen. 
Eftersom vi på Bris är övertygade om att krisen kommer få långvariga 
konsekvenser för barns livssituation så behövs insatser både idag och på lång sikt, 
då krävs att vi är en stark folkrörelse för barnets rättigheter. 

Tanken när vi söker pengar till vår verksamhet, i detta fall från Stömstads 
kommun, är att medlen ska möjliggöra hela den verksamhet vi bedriver för att 
stärka barnets rättigheter lokalt.  

Alla barn är anonyma. Barn berättar för Bris att det är en förutsättning att så 
många barn kontaktar oss. Att få möjlighet att vara anonym gör att steget att 
berätta om sin situation eller mående inte blir lika stort. Att barnet som kontaktar 
oss alltid är anonymt gör att det inte är möjligt att se vilka geografiska områden 
barn och unga söker stöd från och därmed inte heller om behovet är större i 
någon del av regionen i jämförelse med andra. 

Förslag till beslut 
att avslå ansökan 

Beslutet skickas till 
BRIS region Väst 
Diariet  
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 KS/2020-0374 

KSfhr § 26 Ansökan Repulse 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja 100 000 :- till utbildning i rePulse under förutsättning att ordförande i 
rådet får en tydligare beskrivning av utbildningsplan och utbildningens 
omfattning. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen ansöker om medel från folkhälsorådet för 
utbildning och fördjupning i arbetsmetoden rePulse. En arbetsmetod för 
impulskontroll och träning av sociala färdigheter. 
Skolkuratorerna önskar göra en gemensam satsning under läsåret 20/21 riktat till 
elever från förskoleklass till gymnasiet. 

Många barn och ungdomar har problem med sin impulskontroll vilket kan visa sig 
på olika sätt ex. utåtagerande, inåtvänd, depressiva beteenden. Genom metoden 
rePulse kan eleverna få hjälp att hitta de verktyg som kan få dem att förändra sitt 
beteende. 

Målet med insatsen är ökad självkännedom och självinsikt till att hantera sina 
impulser i situationer som kan upplevas stressande och svåra. På sikt ökar detta 
känslan av lugn och god psykisk hälsa. I och med att alla kuratorer går samma 
utbildning så ökar chansen att alla elever får samma möjlighet till hjälp. I och med 
denna utbildningssatsning säkerställs likvärdigheten för eleverna på kommunens 
samtliga skolenheter. 

Insatsen bidrar till en ökad jämlikhet i förhållande till kön och bakgrund likväl till 
jämlikhet i hälsa. Det är känt att svårigheter med impulskontroll påverkar 
kamratrelationer och också ökar risken för depression. 

Utvärdering kommer ske efter varje avslutat uppdrag med elev samt kontinuerligt 
vid våra kuratorsdagar som sker i slutet av varje termin. 

Beräknad kostnad: 200 000 kr 
Ansökt belopp: 110 000 kr 

Ansökt belopp ska användas till utbildningskostnad: 7 * 8500: - = 59 500: - 
Material i form av hjärnor, känslokort samt arbetsböcker till elever: 50 500: - 

Egen finansiering består av personalkostnad i form av arbetstid 
För framtida inköp av material kommer förvaltningen stå för kostnaden. 

  

Beslutsunderlag 
Ansökan rePulse 
Tjänsteskrivelse 2020-06-02 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (16) 
 Folkhälsorådet   
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-15  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Marianne Wester 
Diariet 
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 27 Information sociala investeringsmedel  

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Föredragning av Shirin Bartholdsson, Regionutvecklare, Processledare sociala 
investeringar, Avdelning Social hållbarhet Västra Götalandsregionen 

Förslag till beslut 
att notera informationen  
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 KS/2019-0597 

KSfhr § 28 Uppföljning ansökan socialförvaltning Ipads 
inom LSS verksamheten 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Återkoppling från socialförvaltningen gällande ansökan inköp av Ipads. 
Elisabeth Johansson berättar om hur de Ipads som köpts in till 
funktionshinderverksamheten används. 
6 st. Ipads har köpts in. 
De två som köptes in till daglig verksamhet på Guldtuppen och Svarte Daniel har i 
Corona tider lånats ut till Jägaren så att de äldre kan använda dessa för att kunna 
hålla kontakt med anhöriga. 
De som används på Solbacken och Opalen har använts bland annat till 
tipspromenader, ta reda på fakta om naturen, musik, böcker och film. 

Ipads används även för att strukturera upp vardagen och leder till delaktighet och 
självständighet hos brukarna. 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0533 

KSfhr § 29 Uppföljning ansökan cirkel om kost 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Återkoppling från Träffpunkten gällande ansökan cirkel om kost 
Helen Mattsson berättar om verksamheten på Träffpunkten samt den aktivitet 
som folkhälsorådet beviljat medel till, mat cirkel - handla billigt och lev sunt så blir 
livet lättare. 

Folkhälsorådet bjuds in att besöka Träffpunkten i höst. 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 30 Nytt mötesdatum i november 

Folkhälsorådets beslut 
att flytta folkhälsorådets möte den 23/11 till 16/11 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådets möte den 23/11 krockar med Barnrättsdagarna.  
Ordförande föreslår att mötet flyttas till måndag 16/11 kl. 13-17 

Förslag till beslut 
att flytta folkhälsorådets möte den 23/11 till 16/11 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 31 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, informerar om vad som är aktuellt inom 
folkhälsoarbetet 

• Utvecklingsmedel 2021, uppmaning till nämnder och förvaltningar att 
ansöka 

• Drogvaneundersökning 2020 genomförs som planerat 
• Agenda 2030 utbildning för chefer i juni och september, för politiker i 

november 
• Lupp genomförande i höst 
• Temavecka – Tillsammans – hållbarhetsveckan i Strömstad - planeras 

tillsammans med bland andra miljöstrateg och kulturansvarig 
• Planering av samverkanskonferens polis och kommun i vår (Strömstad och 

Tanum) – Våld i nära relation mellan unga 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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KSfhr § 32 Övrigt 
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