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 KS/2020-0076 

KSfhr § 41 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden: 
Projektansökan om digitalt utanförskap godkändes och kompletterades med 
budget 
Yttrande om tillsyn Strömstads stödboenden 
Information om digitaliseringsprocessen 
Presentation av brukarundersökning äldre, bra svarsfrekvens 
 

Miljö- och byggnämnden: 
Delårsbokslut 
Bygglov 
Planavdelningen presenterade skiss över hyresrätter på Myren området, lång 
process kvarstår 
 

Barn- och utbildningsnämnden: 
Har möte imorgon tisdag, då kommer folkhälsostrategen att presentera resultat 
av årets drogvaneundersökning  
 
Kommunstyrelsen: 
Inget att rapportera 

Hälso- och sjukvårdsnämnden: 
Ekonomisk redovisning 
Uppföljning av vårdcentraler, inga anmärkningar i vårt område 
Ansökan om sommarfilial på Koster behandlades 
Jourmottagning med utökade öppettider  
 
 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 42 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. F 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, presenterar utfall för perioden januari-oktober 
2020 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet   
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 43 Redovisning av delegationsbeslut 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

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

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 44 Omfördelning av medel för 2020 

Folkhälsorådets beslut 
att omfördela kvarvarande medel för 2020 till arbetet med Strömstadsandan 

Sammanfattning av ärendet 
P.g.a. pandemin kan inte den temavecka som Folkhälsorådet budgeterat för 
genomföras i den form som var tänkt. Detta innebär att rådet kommer att ha 
medel kvar vid året slut. 200 000 kr är budgeterade för aktiviteter så som 
föreläsningar för allmänhet, elever och personal. En viss del av budgeten kommer 
att kunna användas till digitala aktiviteter men 100 000-150 000 kommer troligtvis 
att behöva omfördelas till andra insatser. 

Kurt Dahlberg, fritidsansvarig informerar om behovet av att starta upp arbetet 
med Strömstadsandan, samverkan skola, fritid och föreningsliv. En modell för 
värdegrundsarbete samt ledarrekrytering.  

Förslag till beslut 
att omfördela kvarvarande medel för 2020 till arbetet med Strömstadsandan 

Beslutet skickas till 
Diariet 
HSN 
Kurt Dahlberg, fritidsansvarig  
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 KS/2020-0477 

KSfhr § 45 Ansökan Bok och musik 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja utvecklingsmedel till Studieförbundet vuxenskolan för genomförande 
av utvecklingsarbete Bok och Musik 

Sammanfattning av ärendet 
Studieförbundet Vuxenskolan Väst har med stöd från Kulturrådet genomfört 
projektet Bokkompisar i Strömstad under 2019 och 2020. Ett projekt som riktat sig 
till personer i daglig verksamhet. Målet med projektet var att göra läsandet 
lustfyllt genom läsning, högläsning, arbete med text, litteratur och tidningar. 
Gruppens deltagare växte för varje tillfälle och behov och intresse var större än 
förväntat. 

Nu finns en idé om utvecklande av konceptet till att innehålla både läsning och 
rörelser till musik varvat för att fortsätta hålla intresset uppe för läsning men även 
få chans att utvecklas fysiskt genom rörelse till musik då detta varit ett ämne som 
deltagarna själva önskat.  

Målet är att skapa gemenskap, glädje och social samvaro samt öka läs- och 
rörelselusten hos målgruppen. Ett annat mål är att alla deltagare får känna 
delaktighet i ett roligt sammanhang och att få vara med och bidra på det sätt man 
kan utifrån sina egna förutsättningar. I ett längre perspektiv bidrar därmed 
projektet till ökad läs- och skrivkunnighet hos målgruppen samt både den psykiska 
och fysiska hälsan genom ett ökat intresse av att röra på sig samt stärkt 
självkänsla.  

För att uppnå en kontinuerlig verksamhet önskar man utbilda minst 4 personer 
inom målgruppen (intresse för detta finns redan) till cirkelledare som efter 2021 
års slut kan fortsätta verksamheten på egen hand med stöd av LSS-personal samt 
Studieförbundet Vuxenskolan som organisatör. 

Medverkande aktörer: LSS verksamheten i Strömstads kommun, Strömstads 
stadsbibliotek och Studieförbundet Vuxenskolan.  

Beräknad kostnad: 144 800 Kr 
Ansökt belopp: 72 000 kr 

Förslag till beslut 
att bevilja utvecklingsmedel till Studieförbundet vuxenskolan för genomförande 
av utvecklingsarbete Bok och Musik 

Beslutet skickas till  
Diariet 
Studieförbundet vuxenskolan  
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 KS/2020-0517 

KSfhr § 46 Ansökan Terrängbanan Erlandseröd 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja medel för upprustning av terrängbanan på Erlandseröd 

Sammanfattning av ärendet 
Löparklubben ansöker om medel för att bättra på underlaget på terrängbanan. 
Löparklubben har utfört en enkät för att beskriva hur mycket anläggningen 
används av våra kommuninvånare. De har räknat antalet besök under alla ljusa 
timmar under en hel vecka. Detta har gjorts under olika tidpunkter i 5 månaders 
tid. Utslaget på ett år blir det 66000 besök, eller 1 besök var femte minut året om. 
I enkäten framkommer också att alla åldrar använder sig av terrängbanan samt att 
det är fler kvinnor/flickor i alla åldrar som besöker anläggningen. 30 000 män och 
36 000 besök av kvinnor. 

Målet med insatsen är att bibehålla terrängbanans attraktivitet för alla. Ett bra 
underlag, jämnt och torrt, gör att besöken fortsätter. För något år sedan besöktes 
300 kommuner av två entusiaster, som har testat en anläggning liknande 
terrängbanan i varje kommun. Detta har utmynnat i en bok, där man skrev om 
100 st. av anläggningarna. Dessa 100 har bedömts på många olika kriterier och 
terrängbanan i Strömstad fick placering 7. 

Medfinansiärer: Löparklubben får hjälp av Föreningsnavet i Strömstad (200 
timmar) som fritidsavdelningen finansierar. De kommer att ansöka om ytterligare 

timmar. Annars är det framförallt personer om utför ideellt arbete. 

Ansökt belopp: 25 000 kr 

Förslag till beslut 
att bevilja medel för upprustning av terrängbanan på Erlandseröd 

Beslutet skickas till  
Diariet  
Strömstads löparklubb, Christer Dessmo  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (22) 
 Folkhälsorådet   
 Sammanträdesdatum  
 2020-11-16  
   
    

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

 

 

 KS/2020-0332 

KSfhr § 47 Ansökan Träffpunkten 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja 20 000: - till Träffpunkten 

Sammanfattning av ärendet 
Helen Mattsson på Träffpunkten (verksamhet inom IFO vuxen) ansöker om medel 
för att kunna ta med deltagarna på en övernattning på Rossö. Flera av deltagarna 
har inga egna medel att betala en liknande aktivitet med. Det är också ett sätt att 
utmana deltagarna till att tänja på sina sociala gränser. För att alla ska få möjlighet 
att vara med är tanken att hyra stugorna i tre omgångar och erbjuda några 
deltagare per tillfälle. Totalt ca 15 deltagare. 

Träffpunkten ansöker om 20 000: - för hyra av stugor, mat samt hyra av minibuss. 
Den egna finansieringen består av arbetstid för personal. 

Förslag till beslut 
att bevilja 20 000: - till Träffpunkten 

Beslutet skickas till  
Diariet  
Träffpunkten, Helen Mattsson  
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 KS/2020-0546 

KSfhr § 48 Ansökan Dans för hälsa 

Folkhälsorådets beslut 
att presidiet får i delegation att ta beslut gällande ansökan, då Barn- och 
utbildningsförvaltningen ställt sig bakom sin del av ansökan  

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 
Statistik från Socialstyrelsen visar att barn och ungdomars psykiska ohälsa har 
ökat de senaste decennierna och den aktuella statistiken påvisar en fortsatt 
ökning. Fler och fler ungdomar rapporterar psykiska besvär så som oro och 
ängslan. . Hela 50-60 % av flickor i åldrarna 13-15 år upplever sig nedstämda. Cirka 
40 % upplever magont minst en gång i veckan och cirka 50 % uppger att de har 
ont i huvudet vilket är exempel på vanliga psykosomatiska symtom vid psykisk 
ohälsa. Flickor med dessa problem tenderar ”falla mellan stolarna” då de anses 
för friska för BUP men ändå är i behov av mer stöd än vad skolhälsovården kan 
erbjuda. 

Forskning visar att fysisk aktivitet kan förebygga och behandla psykisk ohälsa hos 
unga. Flickor i tonåren är en viktig målgrupp där man behöver uppmärksamma 
det psykiska måendet och uppmuntra till fysisk aktivitet. Det är viktigt att anpassa 
efter målgruppens intresse för att öka motivation för fortsatt regelbundet 
utövande. Det är viktigt för att väcka lustfylldhet i träningen och skapa en positiv 
upplevelse som kan stärka deltagarnas engagemang. Dans rankas som en av de 
mest populära träningsformerna bland unga tjejer vilket är en utmärkt 
träningsform men även en aktivitet som bidrar till tid att uppmärksamma sin egen 
kropp, lära känna den och därigenom lära känna sig själv och bidra till psykiskt 
välmående. 

Dansforskningen har satts på kartan av Örebro universitet och Vårdvetenskapligt 
forskningscentrum genom en randomiserad kontrollerad interventionsstudie. 
Huvudsyftet med studien var att utvärdera hälsoeffekten och 
kostnadseffektiviteten i att komplettera skolhälsovård med dans för flickor 13-18 
år som har återkommande psykosomatiska besvär och/eller upplevd stress eller 
nedstämdhet. 

Analyser visar att de flickor som ingick i interventionsgrupp förbättrade den 
självskattade hälsan mer än kontrollgruppen. Den positiva effekten visades vid 
interventionens slut och kvarstod även 4 och 12 månader efteråt. Resultaten visar 
även en signifikant minskning av sömnproblem, trötthet och psykosomatiska 
symptom. Men främst bevisas de hälsoekonomiska vinster som projektet 
uppvisar. 
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Syfte och Mål  

Syftet med att utföra ett pilotprojekt i Strömstads Kommun är att lägga en grund 
för utförandet av konceptet Dans För Hälsa och sprida det vidare till övriga 
kommuner inom regionen.  

Syftet med Dansa Utan Krav är att genom dans förbättra unga 
flickors självskattade hälsa och generella aktivitetsnivå.   

Gemensamt uppsatta mål:  

- Deltagarna ska öka sin självskattade hälsa efter genomfört projekt.  

- Deltagarna ska öka sin fysiska aktivitetsnivå.  

- Deltagarna ska delta vid minst 50 % av danslektionerna.  

- Deltagarna ska minska antalet besök hos elevhälsan efter genomfört projekt.   

Exempel på upplägg: 
Danslektionerna leds av två danslärare, där minst en av dessa är utbildad 
dansinstruktör enligt konceptet för dansprojektet. 
Danslektioner 2 gånger i veckan á 75 minuter efter skoltid, enligt beprövat 
koncept. 
En projektperiod pågår 12-14 veckor per termin under ett helt skolår (höst- och 
vårtermin). 
Rekrytering av deltagare sker varje halvår, så man kan gå höst/vår eller vår/höst. 
Danslektionerna följer skolans schema vad gäller uppehåll på röda dagar och lov. 
Frukt eller lättare mellanmål finns att erbjuda till deltagarna. 

Barn- och Ungdomsförvaltningen kommer delta i ett nära samarbete 
genom kommunens elevhälsa där det är skolsköterskorna som utför rekryteringen 
av deltagare. Rekryteringen kommer under vårterminen vara riktat till tjejer som 
går i högstadiet åk 7-9 (och sedan utökas till de som går åk 1-3 på gymnasiet 
under hösten om möjligt) som besväras av lättare psykosomatiska symtom som 
ont i magen, ont i huvudet/nacken, stress, prestationsångest, 
sömnsvårigheter/trötthet eller har en låg aktivitetsnivå.  

Individuell bedömning bör göras för de som går i behandling på Barn- och  

ungdomsmottagningen eller Barn- och ungdomspsykiatrin med tyngre 
problematik eller konstaterad psykisk diagnos, vilka främst ska få specifik 
behandling hos dem med specialistkompetens. Dans för Hälsa är en förebyggande 
och hälsofrämjande insats.  

Kulturskolan bidrar med lokal och musikanläggning på kulturhuset  
Kulturskolan sprider information om Dans för Hälsa till deras besökare.  
 
Total kostnad: 188 800 kr 
Ansökt belopp: 94 000 kr 
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Beslutsunderlag 
Projektplan Dans för hälsa 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att bevilja ansökan under förutsättning att Barn- och utbildningsförvaltningen 
ställer sig bakom sin del av finansieringen. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Martin Dalenius, verksamhetschef BUF 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (22) 
 Folkhälsorådet   
 Sammanträdesdatum  
 2020-11-16  
   
    

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

 

 

 KS/2020-0547 

KSfhr § 49 Ansökan Digitalt utanförskap 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja ansökan om digitalt utanförskap 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 
Rätten att vara delaktig i samhället är grundläggande och finns inskriven i 
grundlagen(regeringsformen). Det digitala utanförskapet hänger ofta ihop med ett 
socialt utanförskap. För att till fullo kunna vara en del av samhället krävs det ofta 
att det finns möjlighet att kunna ta del av information, underhållning, tjänster och 
så vidare genom digital delaktighet. Det är också viktigt utifrån ett demokratiskt 
perspektiv att kunna använda de digitala arenorna för att kunna göra sin röst 
hörd. 

Enligt Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och Internet” finns år 2019 ca en 
miljon människor som upplever digitalt utanförskap. Flest andel svenskar som 
upplever digitalt utanförskap är äldre personer, personer med 
funktionsvariationer opersoner med kognitiva nedsättningar och personer i 
långvarig arbetslöshet som riskerar att helt isoleras från sociala sammanhang och 
sin rätt till delaktighet och med stora negativa konsekvenser som följd. 

I en kartläggning över de studier som finns inom området visar Statens beredning 
för medicinsk och social utvärdering, SBU, att insatser som bygger på internet- 
och datoranvändning, som e-post, chattforum, interaktiva datorspel och appar, 
har haft positiv effekt, i synnerhet på upplevd ensamhet och social isolering. 

Nu när vi uppmanas att umgås, delta i samhällsdebatten och ta del av kultur via 
digitala plattformar blir det tydligt att de som av olika skäl inte har möjlighet till 
det ställs utanför och isoleras tidigare. 

Ökad tillgång att upprätthålla och skapa nya sociala kontakter med familj, vänner 
och med samhället utanför hemmet. 

Syfte: Utveckla kompetens och tillgång till teknik inom verksamheter inom 
socialförvaltningen i Strömstadskommun, genom att enheter basutrustas med 
digitala enheter (exempelvis med surfplattor) och att personal får kunskap för att 
stötta användandet av enhetens och privata digitala enheter. 

Därigenom skapa möjligheter för personer som omfattas av socialförvaltningens 
verksamheter att hålla sig uppdaterad, ha kontakt med släkt och vänner, ta del av 
kultur och nöjen med mera. Men även möjliggöra att fler ges möjlighet att få stöd 
med kontakten med banken, försäkringskassan, beställa och fylla i blanketter. 

Doktorand Emilia Viklund, har genomfört en studie kring teknik och 
välbefinnande. Resultaten är ännu inte publicerade men tyder på att 
internetanvändning i hobby- och nöjessyfte gav högre självupplevt välbefinnande 
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än när tekniken även används för spel och social samvaro. Troligtvis är det inte 
tekniken i sig som ger en positiv effekt, utan att den kan underlätta för individer 
att hitta aktiviteter online som matchar deras intressen och upplevs som 
meningsfulla. Hennes studie inriktade sig mot äldre, men inget motvisar att 
resultatet gäller alla som upplever digitalt utanförskap. 

Mål: Ökad känslan av välbefinnande och självständighet för personer som 
omfattas av socialförvaltningens verksamhetsområden ”Äldreomsorg”, ”stöd och 
service” och IFO. 

Budget och ansökan blev godkänd av socialnämnden 22/10 2020 

Ansökt belopp: 256 110 kr 
Egen finansiering: 250 000 Kr 

Beslutsunderlag 
Ansökan digitalt utanförskap 
Projektbudget digitalt utanförskap 

Förslag till beslut 
att bevilja ansökan om digitalt utanförskap 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningen 
Diariet  
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 KS/2020-0586 

KSfhr § 50 Ansökan Fritidsledarutbildning 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja ansökan om fritidsledarutbildning 

Bakgrund 
Fritidsledarna i Norra Bohuslän har i samarbete med Högskolan väst tagit fram en 
gemensam utbildning. Behovet grundar sig i behovet att stärka fritidsledarens roll 
som förebyggare. Högskolan Väst har tagit fram en utbildning utifrån att 
fritidsledarens roll har förändrats de senaste åren. Utbildningen har genomförts 
för fritidsledare i Trollhättan under 2020.  
 
Samhället har radikalt förändrats de senaste 5-7 åren. Personalen på 
fritidsgårdarna möter en allt komplexare arbetsvardag, som ställer helt andra/nya 
krav i professionen. Merparten av fritidsledarna har arbetat i många år och har 
som högst en fritidsledarutbildning som inte rustat dem för de krav som ställs på 
kompetens i dagsläget. 

Utbildningen är en Socialpedagogisk utbildning.  
Exempel på kurser som ingår i utbildningen: 
- beteendevetenskap 
- socialpedagogik 
- Inkludering/ social delaktighet 
- Hälsopedagogik 
- Konflikthantering/medling 
- Omvärldsanalys och kartläggning 

Kostnader 
Högskolan Väst: Kompetensutveckling för Fritidsledare 
Genomförande: heldag, ca 7-8 tillfällen Vt-21, ca 25pers 
Kostnad: 200 000kr exkl. moms 

Kostnaden delas på 6 kommuner 

Förslag till beslut 
att bevilja ansökan om fritidsledarutbildning 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Fritidsansvarig, Kurt Dahlberg 
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 KS/2020-0549 

KSfhr § 51 Processledare Agenda 2030 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja medel till en 50 % tjänst som processledare för agenda 2030 
 
Personen som rekryteras för att arbeta 50 % som processledare kommer även att 
arbeta 50 % som folkhälsostrateg. Tjänsten som folkhälsostrateg 100 % kommer 
att fördelas på två tjänstepersoner under 2021. Nuvarande folkhälsostrateg 
kommer att arbeta som t.f. utvecklingschef 50 % med finansiering från 
Kommunledningsförvaltningen.  

Bakgrund 

I mål och budget för Strömstads kommun 2020 har kommunfullmäktige satt som 
långsiktigt mål att Strömstad år 2030 ska uppfylla de globala målen för hållbar 
utveckling. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en övergripande strategi 
för kommunens arbete med Agenda 2030. Strategin är vägledande för beslut och 
styrning.   
 
Som stöd för nämnder, förvaltningar och verksamheterna är förslaget att 
rekrytera en processtödjare under 2021-2022 vars uppdrag blir att i samarbete 
med förvaltningar och styrgrupp ta fram en långsiktig plan och modell för det 
långsiktiga arbetet med Agenda 2030 i Strömstads kommun. Processtödjaren ska 
parallellt, med stöd från Glokala Sverige, nationella styrdokument och andra goda 
exempel, verka för att stödja nämnders, förvaltningars och verksamheters 
processer med att implementera Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen.  

Processtödjaren kommer att ha sin anställning på utvecklingsavdelningen och 
arbeta på uppdrag av kommundirektörens ledningsgrupp. Folkhälsostrategen, 
tillika tf. utvecklingschef, kommer att arbetsleda processtödjaren. 

 
Budget 
   2021 2022 

Lön och P.O 50 % tjänst  310 000 310 000 
Medel för utbildningar mm  40 000 40 000 
Summa   350 000 350 000 

Finansiering via folkhälsomedel i budget för folkhälsorådet.  
Fördelning VG region 175 000:-/ år  
Strömstads kommun 175 000:-/år 

Förslag till beslut 
att bevilja medel till rekrytering av processledare för Agenda 2030  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (22) 
 Folkhälsorådet   
 Sammanträdesdatum  
 2020-11-16  
   
    

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

 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommundirektör Mats Brocker 
HSN   
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 KS/2020-0548 

KSfhr § 52 Budget 2021 

Folkhälsorådets beslut 
att anta budget för 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads folkhälsoarbete styrs av ett folkhälsoavtal mellan hälso- och 
sjukvårdsnämnd norra (HSN) 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 föredrar förslag till folkhälsorådets budget 2021. 

Förslag till beslut 
att anta budget för 2021 

Beslutet skickas till 
Diariet 
HSN 
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 53 Mötestider 2021 

Folkhälsorådets beslut 
att anta förslag till mötestider för 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till mötestider 2021: 
Folkhälsorådet: 
Måndag 8 februari kl:.13.00-17.00 
Måndag 12 april kl. 13.00-17.00 
Måndag 7 juni kl. 13.00-17.00 
Måndag 27 september kl. 13.00-17.00 
Måndag 22 november kl. 13.00-17.00 

Presidiemöte: 
Måndag 25 januari kl. 13.00-15.00 
Måndag 29 mars kl. 13.00-15.00 
Måndag 24 maj kl. 13.00-15.00 
Måndag 13 september kl. 13.00-15.00 
Måndag 8 november kl. 13.00-15.00 

  

Förslag till beslut 
att anta förslag till mötestider för 2021 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 54 Aktuellt inom folkhälsoarbetet  

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

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

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 55 Övrigt 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen  

Sammanfattning av ärendet 
Lena Östberg och Andreas Anneflod från Familjecentralen redovisar tre 
utvecklingsarbetet som fått medel från folkhälsorådet: NVC - Non vionlent 
communication, Matkassen och Cos - Cirkle of Security - tre typer av föräldrastöd 
som fallit väl ut och som alla tre har implementerats i ordinarie verksamhet 

Eric Edlund, projektledare inom socialförvaltningen informerar om ett projekt som 
pågått under 2020 och som beviljats fortsättning för 2021, Att vara förälder i 
Sverige. Projektet finansieras av medel från Länsstyrelsen men har nära koppling 
till folkhälsa, jämställdhet och mångfald. 

Förslag till beslut 
att notera informationen  

Beslutet skickas till 
Diariet 
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