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KSfhr § 25 Godkännande av dagordning 

Folkhälsorådets beslut 
att godkänna dagordningen 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 26 Föregående protokoll 

Folkhälsorådets beslut 
att lägga föregående protokoll till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0071 

KSfhr §27 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
HSN 
Arbetet med mål- och inriktning fortgår 

MBN 
Reviderat planprogram för Rådhusberget antaget, där folkhälsoperspektivet tas i 
beaktande. 
 
Flera serveringstillstånd antagna i arbetsutskottet. Polis, socialnämnd och 
skatteverket yttrar sig. Varje gång ett ägarbyte sker måste en ny ansökan göras. 
Det finns ett 60-tal serveringstillstånd i kommunen. Det är fortfarande ett 
bekymmer att få deltar på utbildningen i ansvarsfull alkoholservering. Ett tema på 
en krögarträff skulle kunna vara – stöd i framtagande av alkohol- och drogpolicy. 
 
Ett ärende gällande förberedande ansökan om naturreservat i Svinesund har varit 
uppe i nämnden. 

Tekniska 
Tillfällig upprustning pågår på Plagen, inför sommaren. I kommande centrumplan 
kommer ett större grepp att tas kring området vid Plagen. 

Marie Edvinsson Kristiansen skickar med en fråga gällande långsiktigt hållbara 
perennplanteringar, så att vi gynnar pollinering och bevarar bin. 

Arbetet med cykelbanorna är igång, längs med Surbrunnsgatan ned mot nedre 
bron. Ett test av tillfällig cykelbana genom centrum kommer förmodligen 
genomföras i sommar. 

Andreas Nikkinen tar med sig en påminnelse om badplatsen vid Kebal längs med 
Kuststigen, så att den rustas upp.  
Marie Edvinsson Kristiansen skickar med en påminnelse om parkbänkar längs med 
vägen upp mot Jägaren. 

BUN 
Budgetarbetet är igång, politikerna har haft grupparbete med rektorer.  
 
KAA – kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar 19-25 år, det finns tankar på ett 
projekt. Kenn Nilsson, skolvärd på gymnasiet och Stig Svanberg, syokonsulent har 
en idé på ett projekt. Projektet ska förankras i nämnd och förvaltning. I september 
kommer de på besök till rådet för att berätta mer. 

Rapport från Nordic Health Convention, punkter som diskuterades:  
-Utmaningar i hur vi kan överbrygga ojämlikheten i hälsa.  
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-Den fysiska aktiviteten minskar – vi blir äldre och äldre men mer och mer 
inaktiva. Endast 1/3 av befolkningen är fysiskt aktiva. Minskad fysisk aktivitet i 
skolan.  
-Vikten av rörelseglädje utan prestation. Ex. skola i Lerum som arbetar med 
metoden Puls för lärande, dit får man gärna komma på studiebesök. 
-Fyss.se är en informationskälla som sammanfattar i vilken utsträckning fysisk 
aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. 
Detta kombineras med råd om lämpliga motionsaktiviteter och innefattar även 
risker med fysisk aktivitet för olika patientgrupper. 
-Skolavhopp  
-Hälsa/folkhälsoperspektivet för personal- kommunen som arbetsgivare 

KS 
Margareta Fredriksson har deltagit på Toleransresan till Polen. En stark och fin 
upplevelse tillsammans med 35 elever från Gymnasiet.  
Påminner om Medborgardialogen den 1/6 på Skagerack kl. 18-20 
Den 10/5 hölls ett dialogmöte angående utveckling av Skee. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 28 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 1 350 000 :-. 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 2017. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 29 Redovisning av delegationsärenden 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

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

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 30 Delbetänkande kommissionen för  jämlik 
hälsa 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade vid sammanträde den 4 juni 2015 att tillsätta en kommitté –
en kommission för jämlik hälsa– med uppdrag att lämna förslag som kan bidra till 
att hälsoklyftorna minskar. Kommissionen ska även föra en bred dialog med 
relevanta aktörer om jämlik hälsa (dir. 2015:60). Till grund för kommitténs 
uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas 
inom en generation. 
 
I augusti 2016 överlämnade Kommissionen sitt första delbetänkande Det handlar 
om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete (SOU 
2016:55). I delbetänkandet diskuteras ett antal grundläggande utgångpunkter, 
fakta och ställningstaganden rörande jämlik hälsa som Kommissionens fortsatta 
arbete kommer att baseras på. I detta andra delbetänkande diskuteras och 
analyseras styrningen och uppföljningen av folkhälsopolitiken. 

Ett väl fungerande ramverk för folkhälsopolitiken är en viktig förutsättning för att 
ett brett och tvärsektoriellt arbete för en god och jämlik hälsa ska kunna bedrivas 
löpande, långsiktigt och dynamiskt i förhållande till ett föränderligt samhälle. 
Kommissionen lägger därför här en rad förslag för att förtydliga och utveckla det 
folkhälsopolitiska ramverket i syfte att förstärka arbetet med en god och jämlik 
hälsa. 

Enligt direktiven ska Kommissionen även överväga ändamålsenligheten av den 
sektorsövergripande strukturen för uppföljning av folkhälsopolitiken i förhållande 
till målet att sluta hälsoklyftorna inom en generation. 

Kommissionen har valt att diskutera och analysera såväl styrning som uppföljning 
av folkhälsopolitiken och lägger fram en rad förslag med syfte att utveckla och 
förtydliga det folkhälsopolitiska ramverket för en god och jämlik hälsa. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0332 

KSfhr § 31 Folkhälsopolicy 

Folkhälsorådets beslut 
att ge folkhälsostrategen i uppdrag att utifrån diskussionen på dagens möte, ta 
fram ett förslag till Folkhälsopolicy för Strömstads kommun.  
 
att folkhälsopolicyn efter godkännande i Folkhälsorådet går vidare till 
Kommunfullmäktige för antagande. 

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 beslutade att på nästa möte diskutera framtagandet av en 
ny folkhälsopolicy för Strömstads kommun. 

Folkhälsostrateg, Terése  Lomgård, har tagit fram ett underlag för diskussion. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 32 Drogförebyggande arbete 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Drogförebyggande samordnare, Ulrika Billme informerar: 
Ikväll mellan kl. 18-20 på Gymnasiet, hålls Cannabisinformation till föräldrar. 
Liknande information kommer att hållas för personal på högstadiet 
och gymnasiet under hösten. 

Insatser mot langning – ”Tänk om” kampanjen är igång. 

Strömstad överens – enkäten blir digital i år.  
Genomförande : 
Fredag 25 augusti från kl. 8 Gymnasiet åk 1,2,3  
Måndag 28 augusti förmiddag åk 7,8,9 
Föräldramöten: 
12/9 åk 7, 19/9 åk 9, 26/9 åk 9, 3/10 åk 9, 10/10 åk 8 
Ulrika skickar ut information, så får politikerna i rådet anmäla sig till vilket eller 
vilka tillfällen de kan vara med på. 

Förebygg.nu 
15-16 november i Göteborg. Anmälan innan 15 september, Ulrika tar in anmälan 
och gör en gruppanmälan. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 33 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
* Utbildning i suicidprevention - Till hösten kommer utbildningsinsatsen starta. 
Personal från socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltning går 
instruktörsutbildning för att sedan i sin tur utbilda vidare i kommunen.  
* Lupp - Genomförs under hösten på gymnasiet och högstadiet. 
* Barnkonventionen - Folkhälsostrateg har fått i uppdrag att ta fram förslag på 
konsekvensanalys till tjänstskrivningsmallen, för barnperspektiv 
samt folkhälsoperspektiv.   
* Medborgardialog 1/6 - På Skagerack kl. 18-20, Folkhälsostrateg deltar 
tillsammans med fritidsansvarig för stationen aktivitets- och grönytor.  
* Folkhälsopris, utdelning 6/6 - I stadsparken någon gång mellan kl. 12-13 
* Folkhälsoforum - 27 oktober på Bohusläns museum, Uddevalla. Tema Folkhälsa 
är politik med Jan Linde. Anmälan senast 20/10. 
* Strömstadmilen 8/7. -  Representanter från rådet finns på plats vid målgång av 
promenadklassen. Ca Kl. 11-12.30 
* Skolavslutningen på Daftö 15/6 - Finns möjlighet för representanter för rådet att 
vara på plats, vi har reflexer att dela ut. 
* Ung omsorg - syftar till att förbättra den sociala samvaron på äldreboenden 
genom att organisera ungdomar som träffar de äldre på helger och lov. Företaget 
har varit på besök för att presentera sin verksamhet för socialförvaltning och 
folkhälsostrateg. 
* Brottsförebyggande rådet - Carin Oleryd, säkerhetssamordnare tar över 
samordnaransvaret för de brottsförebyggande frågorna. Folkhälsostrategen 
fortsätter som deltagare i arbetsgruppen. 
* Lista på kontaktpolitiker - Listan på kontaktpolitiker för beviljade insatser 
behöver kompletteras. Folkhälsostrategen skickar ut listan i separat mail. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0071 

KSfhr § 34 Övrigt 
 
Besök av Skolsköterskor: 
Maria Haglund Gymnasiet och Mellegården 
Berith Ahlbom Odelsberg, Tjärnö, Rossö och Koster 
Lena Axenström Strömstierna 
 
Återkoppling från utbildning – barn och ungdomar – övervikt och fetma. 
Inspirerande utbildning och mycket ny information.  
Vi ligger högt i Strömstad vad gäller överviktiga och feta barn, högre än 
genomsnittet i landet. 
Nationellt är varannan vuxen och vart fjärde barn/unga är överviktiga eller feta. 
Övervikt och fetma kan leda till psykisk ohälsa i form av dålig självkänsla, 
mobbing. Elever med övervikt/fetma fullföljer skolan i mindre grad.  
 
Utbildningsnivå, tillgänglighet till godis och läsk kan vara orsaker till andelen 
överviktiga och feta barn i vår kommun. 
 
På utbildningen pratade man kring hur viktigt det är att jobba brett – MVC, BVC, 
skola, förskola, måltidsenhet, skolhälsa, VC.  
Har barnen kommit upp i trettonårs ålder är det för sent.  
Det är ett laddat ämne, som förälder är det svårt att ta emot informationen.  
Skolsköterskorna fick med sig handfasta tips på hur man som skolsköterska kan 
bemöta detta. Samtalsmallar, teknik för motiverande samtal m.m.  
 
Skolsköterskorna önskar ett gemensamt tänk kring fysisk aktivitet samt kost och 
hälsa för barn och unga. Idag är det ojämlikt fördelat, det ser olika ut på de olika 
skolorna. Skolsköterskorna kan se kopplingar till utbildningsnivå hos föräldrar.  
Kommunen har en kostpolicy. Det finns ett beslut på sockerförbud i förskolor och 
skolor. Hur efterlevs detta? 
 
Hur ska vi komma framåt i Strömstad kommun? 
Förslag: Skapa en grupp som går ut, informerar på föräldramöten, föräldrasamtal, 
föräldrautbildning, hälsosamtal. 
Viktigt att få till någon form av samordning, BVC jobbar redan hårt med detta, ser 
en trend redan nu att det är färre 6-åringar som kommer till skolan med övervikt 
och fetma. 
En gemensam utbildning under 2018 kan vara en start. 
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