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KSfhr § 24 Godkännande av dagordning 

Folkhälsorådets beslut 
att godkänna dagordningen 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 25 Föregående protokoll 

Folkhälsorådets beslut 
att lägga föregående protokoll till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 26 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Inget nytt att rapportera. 

Tekniska nämnden 
Arbetet med gång-och cykelväg genom centrum är igång. 
På mötet om Urban platsinnovation 28/5 kommer planer kring lekplatsen på 
Osacarsplatsen att presenteras 

Socialnämnden 
Arbetar med att få ned sjukskrivningstalen, ser en förbättring men det tar tid. 
Ser över möjligheterna för intraprenad inom äldreomsorgen 
Inom förvaltningen jobbas med PPP –professionell praktisk planering  
Rätten till heltid har slagit väl ut 

Miljö-och byggnämnden 
Ny handläggare för alkohol och serveringstillstånd, Henric Rörberg 
Förvaltningen har jobbat mycket under en längre tid med Strömstadsfestivalen  
Krögarträff tidigare i maj månad, med 18 deltagare. Positivt att så många kom. 
Nästa gång önskar krögarna att även skattemyndigheten bjuds in.  
Detaljplaner – Lilla Åseröd planen klar i Miljö-och bygg, men planen är inte klar för 
KF ännu. Frågan kring finansiering av rondellbygge återstår. 

Barn och utbildningsnämnden 
Omorganisering av rektorer inför nytt läsår. 
Avtalet med Ungdomsmottagningen är klart. 
Ser över organisering inom Resurscentrum och elevhälsa 
Utvecklingsarbetet på Strömstierna har gett gott resultat 
  
Kommunstyrelsen 
Frågan om utdelning av broddar kommer upp på Kommunfullmäktige med jämna 
mellanrum till vintern behöver vi ta upp frågan på nytt i folkhälsorådet. 
Kommundialog med Hälso-och sjukvårdsnämnden – frågor som diskuterades: 
samverkande sjukvård, avtal ungdomsmottagning, psykisk ohälsa – problemen 
med köer till BUP, blodbuss, dialys och rehab bassängen på sjukhuset  
Halvtidsavstämning av folkhälsoavtalet där deltog Maria Reinholdsson, Margareta 
Fredriksson, Jörgen Molin, Terése Lomgård samt Caroline Oskarsson och Agneta 
Eriksson från avdelning folkhälsa på Regionen. Rådet och folkhälsoarbetet i 
Strömstads kommun fick beröm. 
Brottsofferjouren ansöker om bidrag från kommunen. Frågan har varit uppe i 
KSau, förslag på att de får 1 kr/invånare samt tillgång till lokal i Kulturhuset  
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Brottsförebyggande rådet, organisering av rådet ses över. Förslaget är att det i 
stället läggs under KSau. Frågan kommer upp på KS. 
Utbildningsdag 14 maj på Laholmen - folkhälsa/social hållbarhet och 
barnkonventionen var temat för dagen. ca 30 personer deltog, förtroendevalda 
och tjänstepersoner. En bra dag som gav medskick inför budgetdialogen. 
Beslut om att flytta fritidsgårdsverksamheten från barn-och utbildningsnämnden 
till kultur-och fritidsutskottet fr.o.m. 1/8 2018  

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 27 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-april 
2018. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 28 Redovisning av delegationsärenden 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar delegationsbeslut för januari-april 
2018. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0652 

KSfhr § 29 Folkhälsopris  

Folkhälsorådets beslut 
att Folkhälsopriset 2018 går till Promenadgruppen Gamla IFK:are 

Beslutsmotivering 
Promenadgruppen har funnits sedan 2004 och har sedan dess träffats varje 
torsdag för att promenera tillsammans, året runt i alla väder. De fyller en viktig 
funktion för såväl den fysiska som den psykiska hälsans hos deltagarna. Alla deltar 
utifrån sina förutsättningar. En promenad med efterföljande fika på ”doppet” 
sätter guldkant på tillvaron. 

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:-.  
Uppmaning om att nominera till folkhälsopriset har gjorts i form av annons i 
Strömstad tidning samt information på kommunens hemsida. 

Inkomna nomineringar för folkhälsopriset 2018 är följande: 
-Promenadgruppen Gamla IFK:are, nomineras av Bosse Karlsson.  
Promenadgruppen har funnits sedan 1/4 2004. Gruppen träffas varje torsdag för 
att promenera tillsammans och avslutar sedan för en gemensam fika på 
Kaffedoppet.  
 
-Neta Rydén och Paul Fostvedt nomineras av Mia Öster 
Motivering: 2009 startade Neta och Paul Fjordsimmet i Krokstrand och den 5 
augusti 2018 går starten för 9:de gången. Simskolan i Krokstrand har finansierats 
av Fjordsimmet sedan 2012 och många har lärt sig simma i öppet vatten sedan 
dess, ledda av en utbildad lärare. Även märkestagning och ”simborgardag” har 
ingått, liksom möjlighet att utbilda en simlärare (också med bidrag från 
folkhälsorådet). Arrangör av ovanstående aktiviteter är formellt 
samhällsföreningen i Krokstrand men utan Neta och Pauls entusiasm, drivkraft 
och energi hade det aldrig varit möjligt. 
 
-Jessica Jejja Skarin nomineras av Märta Blomqvist och Bert-Ola Mattsson 
Jessica Jejja Skarin som till vardags arbetar på Strömstads Badhus som 
yogainstruktör samt receptionist mm. Jessica har i höst och nu i vår haft sittyoga 
för medlemmar i Neuroförbundet samt varit/är vattengympainstruktör för 
personer med lantbruksbakgrund i lasarettets bassäng. Jessica är en person, som 
med sin blotta närvaro, samt när hon besvarar ett telefonsamtal sprider positiv 
energi. Jessica ser bara möjligheter. Alla kan delta efter sin förmåga. Hon  ”ser 
alla”, ger peppande uttryck, arbetar med små individanpassade rörelser. 
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Förslag till beslut 
att Folkhälsopriset för 2018 går till promenadgruppen Gamla IFK:are 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 30 Ansökningsprocess utvecklingsmedel 
folkhälsa 

Folkhälsorådets beslut 
att revidera Folkhälsorådets riktlinjer för utvecklingsmedel utifrån det förslag som 
tagits fram och presenterats  
att de reviderade riktlinjerna tas i bruk inför ansökan av utvecklingsmedel för 
2019 
att koppla riktlinjer för ansökan tydligare till ansökningsblanketten för 
utvecklingsmedel folkhälsa 

Sammanfattning av ärendet 
Nicklas Faritzon, förvaltningschef BUF besökte 19/3 2018 folkhälsorådet för att 
diskutera kring hur ansökningsprocessen för utvecklingsmedel från folkhälsorådet 
skulle kunna förändras. Processen kan vara mer samstämmig med kommunens 
budgetarbete. Folkhälsorådet beslutade att folkhälsostrateg tillsammans med 
Nicklas Faritzon till nästa möte skulle se över processen för ansökan till 
folkhälsorådet och ta fram ett förslag på revidering av riktlinjer. 

Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, redovisar förslag på nya riktlinjer för ansökan 
av utvecklingsmedel från folkhälsorådet. 

Förslag till beslut 
att revidera Folkhälsorådets riktlinjer för utvecklingsmedel utifrån det förslag som 
tagits fram och presenterats  
att de reviderade riktlinjerna tas i bruk inför ansökan av utvecklingsmedel för 
2019 
att koppla riktlinjer för ansökan tydligare till ansökningsblanketten för 
utvecklingsmedel folkhälsa 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Dokumentet redigerades under mötet utifrån förslag på omformuleringar och 
tillägg från ledamöter. 
 

Beslutet skickas till 
Diariet, Tekniska nämnden, Socialnämnden, Barn-och utbildningsnämnden samt 
Miljö-och byggnämnden 
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 KS/2016-0343 

KSfhr § 31 Redovisning av ungdomsenkäten Lupp 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, presenterar resultatet av ungdomsenkäten 
Lupp, som gjordes under hösten 2017. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 32 Sammanfattning av Regeringens proposition 
God och jämlik hälsa -en utvecklad 
folkhälsopolitik 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, presenterar en sammanfattning av regeringens 
proposition God och jämlik hälsa- en utvecklad folkhälsopolitik 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0332 

KSfhr § 33 Folkhälsoplan, antagande av 
inriktningsområden 

Folkhälsorådets beslut 
att folkhälsoarbetet 2019-2022 utgår från det av regeringen föreslagna 
folkhälsomålet: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i 
hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation 

samt utifrån av regeringen föreslagna 8 målområden:  
1.Det tidiga livets villkor  
2.Kunskap, kompetenser och utbildning  
3.Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö  
4.Inkomster och försörjningsmöjligheter  
5.Boende och närmiljö  
6.Levnadsvanor  
7.Kontroll, inflytande och delaktighet  
8.En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Lokala utmaningar/inriktningsområden för 2019 är följande:  
Psykisk hälsa  
Fullföljda studier  
Trygga och goda uppväxtvillkor  
Delaktighet och inflytande  
Goda Levnadsvanor med fokus på ökad fysisk aktivitet samt drogförebyggande 
arbete 

Folkhälsostrategen får i uppdrag  
att till nästa möte ta fram ett förslag till reviderad folkhälsoplan 2019-2022  
planen ska revideras årligen utifrån lokala utmaningar och prioriteringar 

Sammanfattning av ärendet 
Den folkhälsopolicy som är gällande för Strömstads kommun antogs av 
Kommunfullmäktige 2010-05-20. På folkhälsorådets möte 24 april 2017 lyfte 
Marie Edvinsson Kristiansen frågan om en revidering av policyn. Policyn bör 
kopplas till Strömstad kommuns vision 2030 samt aktuella styrdokument på 
nationell och regional nivå. Folkhälsorådet tog fram ett förslag till ny 
Folkhälsopolicy för Strömstads kommun. Efter diskussion med utvecklingschef 
Helene Evensen samt diskussion i presidiet föreslogs att Folkhälsorådet endast tar 
fram ett dokument, Folkhälsoplan. I folkhälsoplanen fastslås inriktningsområden 
samt övergripande mål för folkhälsoarbetet i Strömstads kommun. Varje nämnd 
sätter sedan egna folkhälsomål utifrån de övergripande målen i folkhälsoplanen. 
Folkhälsomålen följs upp årligen och presenteras i årsredovisningen. 
Folkhälsorådet beslutade 2017-09-11:  
att folkhälsorådet istället för att ta fram både folkhälsopolicy och folkhälsoplan 
endast tar fram ett dokument, folkhälsoplan. 
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att folkhälsoplanen fastslår inriktningsområden samt övergripande mål för 
folkhälsoarbetet i Strömstads kommun. 

Folkhälsostrategen har under vinter och vår haft genomgång och diskussion med 
kommunchefens ledningsgrupp samt representanter från de två vårdcentralerna 
samt folktandvård, miljö- och byggnämnd, socialnämnd samt barn- och 
utbildningsnämnd gällande inriktningsområden och prioriteringar inför den nya 
folkhälsoplanen. 

Utifrån resultatet av diskussionerna med nämnder och ledningsgrupp, resultatet 
av Lupp samt regeringens proposition en God och jämlik hälsa har folkhälsorådet i 
uppgift att enas om inriktningsområden för folkhälsoarbetet i kommunen de 
kommande åren. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att folkhälsoarbetet 2019-2022 utgår från det av regeringen föreslagna 
folkhälsomålet: 
Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen 
och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation 

samt av regeringen föreslagna 8 målområden: 
1.Det tidiga livets villkor 
2.Kunskap, kompetenser och utbildning 
3.Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 
4.Inkomster och försörjningsmöjligheter 
5.Boende och närmiljö 
6.Levnadsvanor 
7.Kontroll, inflytande och delaktighet 
8.En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Lokala utmaningar/inriktningsområden för 2019 är följande: 
Psykisk hälsa 
Fullföljda studier 
Trygga och goda uppväxtvillkor 
Delaktighet och inflytande 
Goda Levnadsvanor med fokus på ökad fysisk aktivitet samt drogförebyggande 
arbete 

Folkhälsostrategen får i uppdrag att till nästa möte ta fram ett förslag till 
reviderad folkhälsoplan 2019-2022 
Planen ska revideras årligen utifrån lokala utmaningar och prioriteringar 

Beslutet skickas till 
Diariet, Socialnämnden, Tekniska nämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt 
Miljö- och byggnämnden 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 34 Drogförebyggande arbete 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Drogförebyggande samordnare, Ulrika Billme, presenterar vad som är aktuellt 
inom det drogförebyggande arbetet. 

Information om Föreläsning dopning och kosttillskott onsdag 23/5 förmiddag för 
gymnasieelever, eftermiddag för personal och förtroendevalda, kvällstid för 
allmänhet och föreningar 
 
Ulrika avslutar sin tjänst i Strömstads kommun 31/5.  
Folkhälsorådet tackade av Ulrika med tårta och present. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0077 

KSfhr § 35 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg Terése Lomgård presenterar vad som är aktuellt inom 
folkhälsoarbetet. 
-Återkoppling från utbildningsdag 14/5 
-Seniorhälsans dag anordnas 25/9 kl. 13-17 på Kulturhuset Skagerack 
-Tema vecka psykisk hälsa 19-22/11, preliminärt program presenteras 
-Utbildningar första hjälpen till psykisk hälsa, nya utbildningsomgångar under 
hösten 2018. 2 st. för personal inom äldreomsorg, 1 st. för personal inom 
socialförvaltning, 1 st. för chefer inom barn- och utbildningsförvaltningen 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 36 Övrigt 

Folkhälsorådets beslut 
att byta datum för folkhälsoråd i november. Mötet flyttas från 19/11 till 26/11 kl. 
13-17. 

Sammanfattning av ärendet 
-Byte av datum för folkhälsorådsmöte i november 

-Besök från Agneta Kullberg, Verksamhetschef Måltid och Städ i Strömstads 
kommun 
Agneta arbetar även i Tanums kommun som Kostchef 

Organisering: 
1 verksamhetschef 
3 st. kökschefer 
1 enhetschef städ 

Tre köksområden: Strömstiernaskolans centralkök, Sjukhusköket, 
Beatebergsgården 

Producerar totalt 3000 portioner varje dag 

Beateberg endast för äldreomsorgen (ca 270 portioner/vardag) 
Strömstierna och sjukhusköket för skola, förskola 
Inom skola och förskola ca 8% specialkost 

Det finns matråd i princip på varje skola, vissa råd är mer aktiva än andra. 
Rektorerna ska vara delaktiga, det förs anteckningar. Diskuterar inte endast kring 
mat och vad som önskas, även kring matro, miljö i matsalen. 

Vegetarisk mat serveras en gång i veckan, för att nå målet som kommunen tagit 
kring att öka andelen ekologiskt.  
I förlängningen kanske förlänga till två dagar/vecka. 
I dagsläget drygt 20% ekologiskt, ekonomin tillåter inte att öka mer som det ser ut 
nu.  
Noga med att minska sockerintaget i förskola och skola ex. inte sötad yoghurt, 
inget socker till pannkakan 

Ser att det finns många barn med övervikt och fetma.  
En önskan att måltidsverksamheten skulle kunna samverka mer med skolhälsan. 
Ett sundare sätt att se på mat och rörelse. Utbildning för föräldrar om kost. Det 
finns kommuner som anställer kostinspiratörer 

Framtidens kök- beslutet om multifunktionellt kök tagit i Kommunfullmäktige 
Kommer att ha möjlighet att laga 4000 portioner 
Huvudkomponenten levereras kyld, på plats tillagas tillbehör så som potatis, 
pasta, ris, grönsaker. 
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Städenheten – städar för verksamheter inom Strömstads kommun, skolor, 
förskolor, allmänna utrymmen på särskilda boenden, i kommunens lokaler. 
Arbetar efter metoden - metodstäd 

 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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