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Övriga närvarande  
Ersättare Andreas Nikkinen (MP) 
  
Övriga deltagare Terése Lomgård, folkhälsostrateg 

Marlene Midtvedt, Capio vårdcentral 
Margareta Andrén, Folktandvården 
 
Agneta Eriksson, avdelning social hållbarhet, VG regionen 
Maria Aronsson, miljöstrateg  
Marie-Louise Mattila, rektor  
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 KS/2019-0106 

KSfhr § 32 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen:  
-Motion från Liberalerna att teckna nytt avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnd 
norra, HSN, gällande folkhälsoarbetet. 
-Föredragning och beslut om nytt folkhälsoavtal med HSN för perioden 2020-2023 

HSN: 
-Genomgångar av vårdöverenskommelser med olika aktörer. Inga avtal är slutna 
än. 
-Föredragning av psykiatriberedningen 
-Föredragning av ACG-utredningen (Onödiga diagnoser i VGR:s primärvård) 

Tekniska nämnden: 
Har ännu inte haft något möte efter sommaruppehållet 

Socialnämnden: 
-Hemtjänsten på Koster, förslag på neddragningar gällande jourtider. De som har 
trygghetslarm ska namnge en person som kan hjälpa dem när de larmar under 
kvällar och nätter. 
 
BUN: 
Har ännu inte haft något möte efter sommaruppehållet 

Capio vårdcentral: 
En av de vårdcentraler som har granskats i ACG utredningen. Beror på byte av 
journalsystem. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0106 

KSfhr § 33 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-augusti 2019 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0106 

KSfhr § 34 Redovisning av delegationsärenden 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård redovisar delegationsbeslut för januari-augusti 
2019 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0488 

KSfhr § 35 Revidering av arbetsordning 

Folkhälsorådets beslut 
att anta reviderad arbetsordning för folkhälsorådet 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoarbetet i Strömstads kommun regleras via avtal mellan Hälso- och 
sjukvårdsnämnd norra och Strömstads kommun. Avtalet gäller perioden 1 januari 
2016 till 31 december 2019 därefter påbörjas ett nytt avtal gällande perioden 1 
januari 2020 till 31 december 2023. 

Folkhälsorådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen, som har det 
övergripande ansvaret för folkhälsofrågorna i kommunen. 

Folkhälsorådet har som uppdrag att utveckla det lokala folkhälsoarbetet. Rådet 
ska driva Strömstad kommuns utveckling mot det nationella 
folkhälsomålet: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i 
hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

Folkhälsorådets sammansättning, uppdrag och arbetsformer beskrivs i den 
arbetsordning som tagits fram för Folkhälsorådet. Gällande arbetsordning är 
senast reviderad 2016, en ny revidering har gjorts för 2019. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0479 

KSfhr § 36 Nytt samverkansavtal folkhälsa 2020-2023 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan regionen bildades varit involverad och 
engagerad i det lokala folkhälsoarbetet via avtal med samtliga kommuner. 
Gällande samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Strömstads 
kommun sträcker sig över perioden 2016 – 2019. Nuvarande samverkan bedöms 
som mycket bra så norra hälso- och sjukvårdsnämnden såväl som Strömstads 
kommun önskar förnya samverkansavtalet.   

Innehållsmässigt är det nya avtalsförslaget till stor del samma som nuvarande. 
Samverkansavtalen med dess tillhörande fyra bilagor är identiska för samtliga 
kommuner i Fyrbodal, förutom nivån på ekonomisk ersättning och lokala 
styrdokument. Finansieringsmodellen 50/50 är förslagsvis den samma som 
nuvarande. Målet är fortfarande att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för 
att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft. Folkhälsoarbetet 
ska innehålla systematiska och målinriktade insatser för att förbättra 
befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Det ska ha en politisk styrning 
och bedrivas på en strategisk nivå. Arbetet ska omfatta hälsofrämjande och/eller 
tidigt förebyggande insatser och det ska bygga på långsiktighet och utgå från 
befolkningens behov. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0597 

KSfhr § 37 Utvecklingsmedel som ej betalats ut, ansökan 
Familjecentralen 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Inför 2019 ansökte familjecentralen om medel för uppstart av 
utökad familjerådgivning. Bakom ansökan stod Capio vårdcentral, som en del av 
familjecentralen. Då de inte själva kunde delfinansiera utvecklingsarbetet har inte 
de beviljade medlen på 50 000:- betalats ut. 
 
Capio vårdcentral kommer att till nästa möte inkomma med beräkning av 
utbildningskostnader för personal samt arbetstidskostnad då detta kan ses som 
en delfinansiering så att insatsen kan komma igång.   

  

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0106 
 KS/2019-0521 

KSfhr § 38 Inkomna ansökningar  

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja medel för ansökan Skärmhjärnan 

Sammanfattning av ärendet 
Föredragning av inkomna ansökningar: 
Strömstad gymnasium och Strömstiernaskolan har inkommit med en ansökan 
gällande föreläsning med Anders Hansen för elever, vårdnadshavare och 
allmänheten under våren 2020. Föreläsningen kommer vara en del i det 
hälsofrämjande arbete som bedrivs på skolorna, föreläsningen kommer att följas 
upp med eleverna efteråt.  
 

Uppmaning till nämndsledamöterna att påminna i sina nämnder om möjligheten 
för att ansöka om utvecklingsmedel för folkhälsa. 

Det har kommit en fråga från KF- ordförande om att använda utvecklingsmedel 
som delfinansiering vid utveckling av lekplatser. Folkhälsorådet ställer sig positiva 
till detta, dock är dialog med barn och medborgare en förutsättning för att 
utvecklingsmedel ska beviljas. 

 
 
 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Roz Lind, Strömstads gymnasium 
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 KS/2019-0106 

KSfhr § 39 Budget 2020 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen samt att ge folkhälsostrategen i uppdrag att till nästa 
möte presentera ett mer detaljerat förslag till budget för 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads folkhälsoarbete styrs av ett folkhälsoavtal mellan hälso- och 
sjukvårdsnämnd Norra Bohuslän och kommunen. I avtalet förbinder sig 
kommunen att komma in med ett budgetunderlag senast den 1 december för 
kommande verksamhetsår. Underlaget fungerar som en grund för utbetalning 
från hälso- och sjukvårdsnämnden. Fördelningsprincipen för finansieringen är 
hälften vardera för hälso- och sjukvårdsnämnd och kommun. Medel skall gå till 
insatser utifrån de gemensamt framtagna målen samt lön och omkostnader för en 
heltid folkhälsostrateg. Budgeten bygger på folkhälsorådets målområden och de 
ansökningar som inkommit till rådet.  
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, redovisar ett första utkast till budget 2020.  
Budgeten kommer att justeras då inga ansökningar inkommit ännu. 

Beslutet skickas till 
Diariet 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (14) 
 Folkhälsorådet   
 Sammanträdesdatum  
 2019-09-02  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 KS/2019-0106 

KSfhr § 40 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, redogör för vad som är aktuellt inom 
folkhälsoarbetet. 

- Tillgänglighetspromenad 25/9 
- Drogvaneundersökningar 
- Ungdomspott 
- Program för temavecka mental hälsa 
- Utbildningar första hjälpen till psykisk hälsa 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 41 Kurser och konferenser 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Information om kommande kurser och konferenser 

Beslutet skickas till 
Diariet 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (14) 
 Folkhälsorådet   
 Sammanträdesdatum  
 2019-09-02  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

  

KSfhr § 42 Övrigt 

Sammanfattning av ärendet 
Mötet inleddes av Maria Aronsson, miljöstrateg som presenterade Ekoparkens 
verksamhet samt kommande evenemang Strömstad in Light. 

Agneta Eriksson, avdelning social hållbarhet, VG-regionen föredrog mål- och 
inriktningsdokument 2020-2022 för norra hälso- och sjukvårdsnämnden. Agneta 
berättade även om den nya organisationen på regionen. Tidigare avdelning 
folkhälsa och avdelning mänskliga rättigheter har slagits ihop till avdelning social 
hållbarhet.  
Två regionövergripande frågor som har starkt fokus är suicidprevention och 
fullföljda studier.  
 
Medskick till folkhälsorådet i Strömstad:  
Positivt med en fyraårig folkhälsoplan 
Försök att jobba mot större och mer långsiktiga insatser, det är fortfarande flera 
återkommande insatser som beviljas medel.  
 

 Marie-Louise Mattila, rektor, återkopplar från den satsning som görs inom skolan 
på kooperativ lärande. Barn- och utbildningsförvaltningen beviljades medel för 
detta från folkhälsorådet.  
Alla pedagoger i åk F-gymnasiet och vuxenutbildningen får samma utbildning. 
Pedagogerna är positiva till metoden och de ser effekt i klassrummen redan. 
Arbetet kommer att fortsätta under 2020. 
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