
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) 
 Folkhälsorådet  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-04-24 KS/2017-0236 
   
    
 

Justeringens tid och plats  
  
Sekreterare   Paragrafer 13 - 24 
 Terése Lomgård 
  
Ordförande  
 Margareta Fredriksson 
  
Justerare  
 Marie Edvinsson Kristiansen  

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Folkhälsorådet - kommunala representanter 
  
Sammanträdesdatum 2017-04-24 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift   
  
  

 

Tid och plats 2017-04-24 kl 13.00–17.00 
 Kommunstyrelsesalen 
Beslutande  
Ledamöter Margareta Fredriksson (L), Ordförande 

Andreas Nikkinen (MP) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Per Arne Brink (S), Ledamot HSN 

  
Tjänstgörande ersättare Birgitta Laugmo (L) 

Christoffer Andersson (M) 
  

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (19) 
 Folkhälsorådet   
 Sammanträdesdatum  
 2017-04-24  
   
    
 

    

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) 

Britt Eriksson (MP) 
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KSfhr § 13 Godkännande av dagordning 

Folkhälsorådets beslut 
att godkänna dagordningen 

att utse Marie Edvinsson Kristiansen till justerare av protokollet 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 14 Föregående protokoll 

Folkhälsorådets beslut 
att lägga föregående protokoll till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 15 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folktandvården Strömstad 
Ca 7000 patienter varav en tredjedel är barn. 
Har över 90 % av barnen i kommunen inskrivna hos sig.Träffar alla 1 åringar och 
sedan var 18:e månad. Riskbarn kommer oftare – har bra koll på alla barn. 
FRAM (ett regionalt projekt) – folktandvården träffar alla barn åk 6-9 två gånger 
om året för fluor lack. 
Besöker äldre på särskilt boende. 
Har samtal med ensamkommande flyktingbarn, har även besökt asylboendet, 
Hällestrand. Asylsökande barn har i regel dåliga tänder, många av dem har aldrig 
träffat tandläkare. 

Internt arbete med barnkonventionen – en utvecklingsdag på temat. 
 
Har ett ökat tryck med patienter, men har svårt att rekrytera – en utmaning 

I Tanum samverkar folktandvården med familjecentralen kring barn och kost, 
tandvården medverkar även på språkcafé. 

Tandhälsan har i många år förbättrats, men nu har det planat ut en aning, svårt 
att säga vad det beror på. Kanske har man nått en nivå där det är svårt att det blir 
så mycket bättre. 
Ser socioekonomiska skillnader i tandhälsa. 

De som har hål i tänderna är inte så många, men de har många hål. 
Vuxna befolkningen, vanligaste problemet är erosioner, beror på tunnare emalj. 
Erosioner uppstår av ex. sura drycker och kolsyrat vatten. 

Bohuslinden  
ca 9000 listade 

Läkarbrist – svårt att rekrytera 

Mycket livsstilsrelaterade sjukdomar, psykisk hälsa (stressrelaterad ohälsa) 
BCV, Familjecentral bedriver förebyggande, hälsofrämjande arbete. 

Ca 240 patienter sjukskrivna 
Kämpar mycket med att försöka få sjukskrivna tillbaka i arbete –  
Här behövs mer samverkan med arbetsgivarna – behöver ett förebyggande 
/främjande arbete hos arbetsgivarna- så att personalen inte blir sjuk. 

Erbjuder sömngrupper och terapigrupper 
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Läkarhuset 
4200 listade – högre andel äldre befolkning än hos Bohuslinden. 

Ca 30 patienter – sjukskrivna 

BCV, Familjecentral bedriver förebyggande, hälsofrämjande arbete 

Hälsoläget ligger ganska lika med andra kommuner statistiskt sett  
Den psykiska ohälsan ökar  
Det är fler kvinnor som söker för psykisk ohälsa. 
Vårdcentralerna ser socioekonomiska skillnader. 

Erbjuder sömnskola och terapigrupper 

Är på gång att öppna äldremottagning. 

Vi ligger bra till i Strömstad vad gäller sömnmedel och antidepressiva medel 
jämfört med VG i stort 
Båda vårdcentralerna har samma riktlinjer för utskrift av dessa.  
 
Ungdomsmottagningen samverkar med familjecentralen. 

Mobilt team från och med 1 maj – vårdcentraler tillgängliga varje dag att kunna 
göra hembesök – för att minska andel sjukhusinskrivna. 

Strömstad har god täckningsgrad, patienter  söker vård lokalt i första hand (första 
linjens vård) innan man söker sig till NÄL. 

Företagshälsan – kommunen utnyttjar inte företagshälsan i den mån man kan 
göra som arbetsgivare. 

Våld i nära relation – I BVC ingår som en obligatorisk frågat till alla mammor.  
Frågar när det förekommer ex. sömnsvårigheter, psykisk ohälsa – erbjuder stöd 

Borde finnas ett samarbete (kommun, vårdcentraler) kring just fysisk aktivitet – 
barn och unga – samt ex. promenadgrupper för äldre.  

Runda från Nämnderna: 
HSN:  
Mål och inriktning inför 2018 håller på att tas fram. 
Nämnden behandlar många frågor som handlar om vård och behovet av nära 
vård. 
Det är positivt att vårdcentralerna i Strömstad är bra på att ta hand om sina 
patienter på plats och inte skickar iväg till akutmottagning i onödan.  
Upphandlingarna är klara. 

Kommunstyrelsen: 
Margareta Fredriksson och Marie Edvinsson Kristiansen har träffat presidiet i 
Tanum och folkhälsostrateg Dan Andersson. De pratade mycket kring psykisk 
ohälsa, barnfetma som prioriterade områden hos HSN. Tanum har sökt pengar 
från regionen för att jobba med fullföljda studier. Integration – Tanum erbjuder 
praktik för ensamkommande och ungdomspeng. Det finns intresse av gemensamt 
arbete kring barnkonventionen flera kommuner i norra Bohuslän. 
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Kultur- och Fritidsprogram håller på att tas fram. 

Skolgården på Strömstierna ska rustas upp. Strömstadlokaler har ansvar för detta. 
Marie Edvinsson Kristansen tar med sig påminnelse till BUN om vikten av att 
eleverna får vara delaktiga i planering av skolgården. 

Miljö- och byggnämnden: 
Detaljplaner – Rådhusberget aktuellt  
Det är stort tryck på att starta planarbete, trots att en prioritering är satt så ökar 
trycket på fler planer.  
Har problem med rekrytering av personal – främst handläggare. 
Krögarmöte, endast fem krogar representerade kan bero på att kallelsen gick ut 
ganska sent – information från miljö- och hälsa, livsmedel, alkoholhandläggare, 
samt räddningstjänst. 

Tekniska: 
Cykelbana Surbrunnsgatan ned mot norra Hamngatan och fram till Konsum är på 
gång. Arbetet med cykelplan fortsätter. 
Återkoppling på frågan som skickades med till tekniska från förra mötet gällande 
badplats: I år kommer förmodligen livräddningsutrustning att placeras ut på 
badplats vid Kebal, längs med kuststigen.  
Vad gäller lekplatser vid Mällby – det måste finnas med redan i 
detaljplanearbetet. 

I arbetet med centrumplanen ses även lekplatser och grönområden över. 

BUN: 
Tillfällig förvaltningschef på plats. Kommer nu att besöka enheter i verksamheten.  
Tillfällig rektor på gymnasiet fram till i mitten av maj till att börja med. 
Skalskyddet på gymnasiet är igång. 

Marie Edvinsson Kristiansen har deltagit på Elevrådsmöte på gymnasiet – eleverna 
önskar livskunskap för att kunna prata ex. psykisk hälsa. Marie har blivit inbjuden 
även till nästa möte. De diskuterade bland annat demokrati och delaktighet.  
Eleverna önskar striktare regler just kring tobak – vuxna som goda förebilder- 
gäller även på eftermiddagar och kvällar. 

Socialnämnden: 
Punkter som diskuterades på senaste mötet: 
Patientsäkerhetsberättelsen – vårdgivarens skyldighet att dokumentera. 
Riktlinjer för färdtjänst. 
Måldiskussioner inför budget. 
Riktlinjer vid biståndshandläggning. 
Serveringstillstånd på remiss 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 16 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-mars 2017. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 17 Redovisning av delegationsärenden  

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar delegationsbeslut för perioden 
januari-mars 2017. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0198 

KSfhr § 18 Ansökan Stolpjakten 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja 25 000:- till Stolpjakten år 2017. 
 
Folkhälsorådet betalar inte ut årligt återkommande bidrag, efterföljande år får 
föreningen själva finansiera insatsen. 

Insatsen är hälsofrämjande och vänder sig till hela befolkningen.  
Insatsen bidrar till folkhälsorådets prioriterade område Goda levnadsvanor. 
Insatsen är delfinansierad av Idefjordens SK. 
 
Utvecklingsarbetet ska redovisas på särskild redovisningsblankett efter utförd 
insats. 

Jäv 
Bengt Bivrin deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Idefjordens SK ansöker om medel för att genomföra Stolpjakten.  
Stolpjakten är en promenad där deltagaren med hjälp av en karta söker upp 
stolpar. Stolparna registreras via en webbtjänst eller på en karta som sedan 
skickas in för registrering. 

Under november-december år 2016 registrerade 156 personer sitt deltagande i 
Stolpjakten i Strömstad. Uppskattningsvis deltog tre gånger så många utan att 
registerna sig. 

Idefjordens SK vill nu bygga vidare på vinterns försök med Stolpjakten genom att 
genomföra en sommaraktivitet.  
Tidsplanen är att runt 1 maj dela ut en gratis karta till alla hushåll i Strömstad 
kommun med 40 st. stolpar.  
1 juli släpps en ny karta med 20 nya stolpar och 1 september släpps ännu en ny 
karta med ytterligare 20 stolpar. Kartorna som släpps i juli och september 
kommer att tas ut en avgift för. 
Föreningens mål är att aktiviteten ska återkomma årligen mellan 1 maj – 30 
november. 

Målet med insatsen är att få ut människor i naturen, i rörelse. Upptäcka hur kul 
orientering är och kanske börja springa som motion. Förhoppningen är även att 
kunna locka barn och unga. 

Syftet är att få fler aktiva i klubben samt öka intresset för motionsorientering som 
inte kräver klubbanslutning. 

Idefjordens SK ansöker om ett årligt bidrag på 25 000:-. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-04-10 
Ansökan om utvecklingsmedel folkhälsa- Stolpjakten 

Presidiets förslag till beslut 
Presidiet föreslår Folkhälsorådet besluta 
att bevilja 25 000:- till Stolpjakten år 2017. 
 
Folkhälsorådet betalar inte ut årligt återkommande bidrag, efterföljande år får 
föreningen själva finansiera insatsen. 

Insatsen är hälsofrämjande och vänder sig till hela befolkningen.  
Insatsen bidrar till folkhälsorådets prioriterade område Goda levnadsvanor. 
Insatsen är delfinansierad av Idefjordens SK. 
 
Utvecklingsarbetet ska redovisas på särskild redovisningsblankett efter utförd 
insats. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Idefjordens SK, Rune Kristiansen 
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 KS/2017-0217 

KSfhr § 19 Ansökan skolsköterskor 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja medel för kursavgift, boende samt resa. 
Fakturorna skickas till folkhälsostrategen för kontering. 

Sammanfattning av ärendet 
Elevhälsan ansöker om medel för utbildning på temat barn och ungdomar med 
övervikt och fetma. 
Utbildningen leder i sin tur till en gemensam satsning för att skapa mer 
likriktighet, samsyn i skolsköterskornas arbete att bemöta barn och ungdomar 
med övervikt och fetma. Strömstad har alltid legat i överkanten i fetma och 
överviktsstatistiken jmf med övriga riket. Elevhälsan ser en tendens till fortsatt 
ökning av övervikt och fetma. 

Syftet är en gemensam metod för skolsköterskorna i Strömstad kommun. Att 
skapa ett likvärdigt och bättre bemötande för eleverna. I skolsköterskans 
hälsosamtal, tidigt fånga upp barn som ligger i riskzon för övervikt och fetma. 
Skolsköterskan träffar alla barn i åk 1,2,4,6,7 och åk 1 på gymnasiet. 

Målet med insatsen är att erhålla fördjupad kunskap, förståelse och praktiska 
verktyg för ett bättre bemötande och effektiva insatser. Att minska övervikt och 
fetma bland barn i Strömstad kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-03-31 
Ansökan om utvecklingsmedel folkhälsa - utbildning ”Barn och ungdomar med 
övervikt och fetma” 

Presidiets förslag till beslut 
Presidiet föreslår Folkhälsorådet besluta  
att bevilja medel för kursavgift, boende samt resa. 
Fakturorna skickas till folkhälsostrategen för kontering. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0122 

KSfhr § 20 Motion ett tryggare Strömstad 

Folkhälsorådets beslut 
att motionen anses besvarad med motivering att  
en handlingsplan finns redan framtagen i form av Brottsförebyggande rådets 
åtgärdsplan där en rad åtgärder ska genomföras under 2017, tex 
trygghetsvandringar, medborgardialog, medborgarlöften etc. 

att en översyn visar att det inom Strömstads kommun redan finns befintliga 
handlingsplaner som lever upp till de frågeställningar som motionen ställer. 

att motionen därmed anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Nya Moderaterna har inkommit med en motion gällande trygghet i Strömstad. De 
yrkar på att en handlingsplan ska utarbetas som verkar för ett långsiktigt öppet 
och tryggt Strömstad en trygghets-jourbil samt ökad belysning med strategisk 
placering med utgångspunkt i medborgardialog. 

Enligt nya moderaterna har känslan av trygghet dramatiskt minskat i Strömstad. 
Människor oroar sig för överfall och kriminalitet. En utveckling som måste 
stoppas. 

Enligt den lokala trygghetsundersökning som genomfördes under hösten 2016  
har förekomsten av oprovocerat våld medfört en försämrad upplevd trygghet 
bland Strömstadsborna. De grupper som upplever störst grad av otrygghet är 
kvinnor och äldre. Det våld som förekommit har i stort sett uteslutande drabbat 
yngre samt medelålders män. 
Det är skillnad på upplevd trygghet samt faktisk trygghet. De som upplever störst 
otrygghet är den del av befolkningen som inte vistas i de miljöer där risken för att 
utsättas för brott är som störst. 

Sedan 2010 sluts årligen en samverkansöverenskommelse mellan kommun och 
polis. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att effektivisera det 
brottsförebyggande arbetet i Strömstads kommun genom att vidmakthålla och 
utveckla samarbetet mellan kommun och polis. 

Ett av de prioriterade områdena för 2017 är trygghet. 

Samverkansöverenskommelsen mynnar ut i medborgarlöften. Medborgarlöften 
handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som 
viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. 

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete genom att bygga förtroende samt engagera och 
involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer. 

Medborgalöften för 2017:  
• Polisen ska utifrån lokal problem- och lägesbild genomföra riktade insatser mot 
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narkotika. Kommunen bedriver ett löpande förebyggande ANDT arbete (alkohol, 
narkotika, droger, tobak). 

• Polisen ska HotSpot*-patrullera platser som utifrån lokal problem- och lägesbild 
upplevs    som otrygga samt förebygga våld i offentlig miljö. Kommunen bistår 
löpande med information om otrygga platser och områden. Kommun och polis 
genomför gemensamt minst en trygghetsvandring under 2017. 

* Hot spots är platser som är mer utsatta för brott än andra. 

• Polis ska genomföra kontroller av störande eller olaglig trafik samt allmänt 
trafikbeteende. Fokus blir på de platser i kommunen som i medborgardialogerna 
särskilt utpekats som otrygga ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Under året kommer ett flertal trygghetsvandringar att genomföras i samverkan 
med teknisk förvaltning. Belysning är en av de delar som ingår i en 
trygghetsvandring. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-04-10 
Motion om ett öppet och tryggt Strömstad från Nya Moderaterna 

Presidiets förslag till beslut 
Presidiet föreslår Folkhälsorådet besluta 
att motionen anses besvarad med motivering att  
en handlingsplan finns redan framtagen i form av Brottsförebyggande rådets 
åtgärdsplan där en rad åtgärder ska genomföras under 2017, tex 
trygghetsvandringar, medborgardialog, medborgarlöften etc. 

att en översyn visar att det inom Strömstads kommun redan finns befintliga 
handlingsplaner som lever upp till de frågeställningar som motionen ställer. 

att motionen därmed anses besvarad 

Beslutet skickas till 
Diariet  
Kommunstyrelsen 
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KSfhr § 21 Kommissionen för jämlik hälsa - 
Delbetänkande  

Folkhälsorådets beslut 
Ärendet flyttas till nästa möte 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 22 Drogförebyggande arbete 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Drogförebyggande samordnare, Ulrika Billme informerar: 

Insatser mot lagning – en ny organisation besående av länsstyrelsen, 
systembolaget, IQ och CAN 

Utbildning med fokus på cannabis: 
Cannabisinformation till tonårsföräldrar måndag 29 maj. Ulrika, kommunpolis 
samt Camilla Karlsson från missbruksenheten medverkar. 
Personalutbildning för högstadiet och gymnasiet i höst. 

ANDT undervisning – ANDT på schemat, jobbar för implementering på skolorna. 

Ulrika visar statistik från CAN som visar på vikten av en bra föräldrarelation. 
Föräldrar som en frisk- och skyddsfaktor. De ungdomar som har god relation till 
sina föräldrar och som kan prata med sina föräldrar har i lägre grad provat/brukat 
tobak, alkohol och narkotika, de har oftast även en bättre hälsa. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 23 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomförs under hösten 2017 på 
gymnasiet och högstadiet.  
 
Våld i nära relation - filmvisning på Park biografen torsdag 27/4. 60 anmälda från 
många olika verksamheter. 
 
Suicidprevention - Representanter från regionen har träffat representanter från 
socialförvaltning och barn-och utbildningsförvaltning för att presentera ett 
utbildningspaket. Förvaltningarna ska återkoppla senast i mitten av maj om de är 
intresserade av att genomföra utbildningen. 
 
Nätverk fysisk aktivitet - Kurt Dahlberg (fritidsansvarig) och Terése Lomgård träffar 
idrottslärare och personal från fritidshem för att diskutera hur vi kan öka den 
fysiska aktiviteten under skoltid.  
 
Utbildning kost och fysisk aktivitet inom förskolan 2018 - rektorerna för förskolan 
är intresserade av att ta del av den utbildning som Stockholm läns landsting 
utbildat personal inom förskola i. Föreläsarna kommer gärna två dagar så att även 
personal inom skola kan ta del av utbildningen.  
 
Mål och budget 2018 - Terése Lomgård kommer att ta kontakt med 
ledningsgrupper i förvaltningar för att i höst komma på besök för att prata 
folkhälsomål. 
 
Medborgardialog 1 juni - På Skagerack kl. 18-20. Det kommer att finnas olika 
stationer där olika frågor och planer diskuteras. Terése Lomgård och Kurt 
Dahlberg kommer att ha hand om skate/mötesplatser. 
 
Listan över kontaktpolitiker för ansökningar - Listan behöver kompletteras. Det 
saknas kontaktpolitiker för: Motion för alla, Strömstadmilens promenadklass, 
Strömstad Tennis, Ridning särskolan samt Paintball. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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KSfhr §24 Övrigt 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Margareta Fredriksson går igenom vilka riktlinjer som gäller vid kallelse resp. 
inbjudan. Vid kallelse betalas arvode ut, politiker i folkhälsorådet rapporterar till 
respektive nämnd. Vid inbjudan utbetalas inget arvode.  
 
Marie Edvinsson Kristiansen föreslår att vi på nästa möte tar upp folkhälsopolicyn. 
Den som finns idag är sedan 2010. Den bör revideras utifrån kommunens vision 
2030. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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