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KSfhr § 1 Godkännande av dagordning 

Folkhälsorådets beslut 
att godkänna dagordningen 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande, Leif Andersson, föreslår att ansökningarna behandlas i följande 
turordning: 

1 Ansökan samarbete öppna förskolan och SFI  

2.Ansökan familjecentralen  

3.Ansökan Strömstadsmilens promenadklass  

4.Ansökan BUF, kompetensutveckling NPF  

5.Ansökan BUF, Kooperativt lärande  

6.Ansökan BUF, Strömstiernaskolan 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 2 Föregående protokoll 

Folkhälsorådets beslut 
att lägga föregående protokoll till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0106 

KSfhr § 3 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Inget att rapportera, då nämnderna än så länge endast haft ett första möte med 
mestadels information om respektive förvaltning.  

HSN - behandlande ett återkommande ärende gällande en vårdcentral i Åmål. 

1:e vice ordförande i HSN är Margareta Fredriksson, tidigare ordförande för 
folkhälsorådet i Strömstad. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 4 Genomgång av folkhälsorådets roll och 
styrdokument 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, informerar om folkhälsorådets roll och uppdrag 
samt de styrdokument som ligger till grund för folkhälsoarbetet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0106 

KSfhr § 5 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-februari 2019 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0106 

KSfhr § 6 Redovisning av delegationsärenden 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

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

 
Beslutet skickas till  
Diariet
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 KS/2019-0076 

KSfhr § 7 Uppföljning folkhälsoavtal 2018 

Folkhälsorådets beslut 
att godkänna uppföljning av folkhälsoavtal 2018 
att skicka uppföljningen vidare till kommunstyrelsen för kännedom samt till Hälso-
och sjukvårdsnämnd norra 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoarbetet i Strömstads kommun regleras via ett avtal mellan norra hälso- 
och sjukvårdsnämnden och Strömstads kommun. Folkhälsoarbetet ska årligen 
redovisas skriftligt till hälso-och sjukvårdsnämnden. Redovisning även ske i 
folkhälsoråd samt i kommunstyrelse. Inför 2016 skrevs ett nytt avtal mellan 
Strömstads kommun och norra hälso- och sjukvårdsnämnden gällande åren 2016-
2019. Folkhälsostrateg, Terése Lomgård föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Terése Lomgård 2019-01-23 
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2018 
Avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Strömstad kommun 2016-2019 

Beslutet skickas till 
Diariet, kommunstyrelsen, avdelning folkhälsa västra Götalands regionen 
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KSfhr § 8 Genomgång av riktlinjer för utvecklingsmedel 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, redovisar folkhälsorådets riktlinjer för 
utvecklingsmedel. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0084 

KSfhr § 9 Ansökan samarbete öppna förskolan och SFI 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja 40 000:- till samarbete mellan öppna förskolan och SFI 

Sammanfattning av ärendet 
Familjecentralen uppmärksammar att många nyanlända familjer skaffar stora 
familjer vilket leder till att kvinnorna inte kommer ut i samhället eller börjar 
studera på SFI. Många av dessa kvinnor kommer till öppna förskolan. Genom att 
kunna erbjuda utbildning i samarbete med SFI på öppna förskolan skapas en 
första ”sluss” in till studier och en möjlighet att kunna fullfölja dessa. 

Målgruppen är nyanlända kvinnor med barn under 1 år som nås via mödravård, 
barnavårdscentral och öppna förskolan. Möjligheten att kunna ta med sig barnen 
till undervisningen gör att de inte behöver vänta tills barnet börjar förskola innan 
de kommer ut i samhället. 

Beräknad kostnad: 80 000:- 

Ansökt belopp: 40 000:- 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-01-25 
Ansökan om medel till folkhälsoprojekt - samarbete öppna förskolan och SFi 

Beslutet skickas till 
Diariet, Resurscentrum 
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 KS/2018-0597 

KSfhr § 10 Ansökan Familjecentralen  

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja 50 000:- till familjerådgivning på Familjecentralen, på villkor att 
utvecklingsarbetet utförs i den omfattning det är tänkt och att resterande summa 
tillförs av egna medel.  

Beslutsmotivering 
Ett av kriterierna för utvecklingsmedel är att ansökan ska vara delfinansierad. 
Ansökan saknar delfinansiering. 

Sammanfattning av ärendet 
Familjecentralen i Strömstad önskar fortsätta med familjerådgivning. Ett projekt 
som provades på under 2016 med stimulansmedel för barn och ungas psykiska 
hälsa. Insatsen fick väldigt positiva reaktioner. Insatsen innebär att alla föräldrar 
erbjuds ett tillfälle för familjerådgivning då barnet är 15 månader. Syftet är att 
familjen ska få hjälp innan problemen uppstår, så att de har verktyg att lösa 
konflikter på ett bra sätt. 

Utvecklingsarbetet kan med finansiering av folkhälsorådet pågå under ett år. Om 
det slår väl ut är tanken att det med tiden kan bli ett obligatoriskt erbjudande i 
barnhälsovårdsprogrammet.  

Ansökan avser kostnad för personal 100 000:- 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-01-25 
Ansökan Folkhälsa- Familjecentralen i Strömstad 

Beslutet skickas till 
Diariet, Familjecentralen, Capio vårdcentral 
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 KS/2018-0602 

KSfhr § 11 Ansökan Strömstadsmilens promenadklass 

Folkhälsorådets beslut 
att bevilja 30 000:- till Promenadklass Strömstadsmilen  

Sammanfattning av ärendet 
Strömstadmilens promenadklass vänder sig till alla som vill delta i Strömstadmilen 
utan att dras med i tävlingshetsen. Promenadklassen har under flera år 
genomförts i samarbete med Folkhälsorådet och är ett mycket populärt inslag i 
arrangemanget. Promenadklassen är utan tidtagning och utgörs av en naturskön 
bana på 4 km. Ambitionen är att motivera människor att motionera mera 
regelbundet. Goda levnadsvanor bidrar till bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt. 
Här är Strömstadmilen en viktig faktor - många Strömstadsbor har 
Strömstadmilen som mål och det bidrar till ökad fysisk aktivitet över lång tid. 

Beräknad kostnad 120 000 kr 
Ansökt belopp 30 000 kr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-01-23 
Ansökan Folkhälsa -Strömstadmilens promenadklass 
 

Beslutet skickas till 
Diariet, Strömstads Löparklubb 
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 KS/2019-0080 

KSfhr § 12 Ansökan BUF, Kompetensutveckling NPF 

Folkhälsorådets beslut 
Folkhälsorådet beslutar att avslå ansökan då ansökan avser kompetensutveckling 
av personal vilket ses som ordinarie verksamhet. 
Rådet föreslår att föreläsare istället bjuds in till Strömstad så att fler i personalen 
kan få ta del av kunskapen. 

Sammanfattning av ärendet 
Som koppling till det systematiska kvalitetsarbete som pågår inom barn- och 
utbildningsförvaltningen önskar fem skolledare samt två pedagoger åka på en 
konferens i april på temat NPF-säkrad lärmiljö. 

I skolan arbetas mycket med bemötande och förhållningssätt till elever med 
neuropsykiatriska funktionshinder. Det finns ett behov av att öka kunskapen kring 
den fysiska lärmiljön. Mer kunskap kring detta kan säkerställa en bättre miljö och 
skolsituation för de elever som har det extra svårt. Det som gynnar dessa elever 
gynnar även alla elever. 

Beräknad kostnad: 38 150:- 
Ansökt belopp: 21 350:- 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-01-25 
Ansökan Kompetensutveckling ang. NPF säkrade lärmiljöer 

Beslutet skickas till 
Diariet, barn- och utbildningsförvaltningen 
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 KS/2019-0079 

KSfhr § 13 Ansökan BUF, Implementering av kooperativ 
lärande 

Folkhälsorådets beslut 
Folkhälsorådet beslutar att bevilja 150 000 kr till implementering av kooperativt 
lärande, under förutsättning att förvaltningen själva delfinansierar med övriga  
150 000 kr så att kostnader för utbildning och material täcks.  
Den egna finansiering som redovisats i ansökan är redan finansierad av 
förvaltningen, då utbildning sker på arbetstid som sedan tidigare är schemalagd 
för pedagogerna. 

Sammanfattning av ärendet 
I barn- och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete finns tre 
prioriterade områden: 

-Förbättrad arbetsmiljö 

-Likvärdighet i utbildning och bedömning 

-Elevers inflytande över utbildningen kopplad till måluppfyllelse. 

Kooperativt lärande skulle stärka och utveckla samtliga prioriterade områden. 
Kooperativt lärande är en metodik och ett pedagogiskt förhållningssätt som leder 
till inkludering, elevaktivitet, engagemang och social utveckling och lärande. 

Genom att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras 
kunskaper ökar både måluppfyllelsen och deras sociala sammanhållning.  

Arbetssättet utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är 
ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i 
klassrummet.  

Dessutom ser man att de lärare som arbetar kooperativt lyckas inkludera och nå 
elever med neuropsykiatriska funktionshinder i större utsträckning. 

Beräknad kostnad 768 000:- 
Ansökt belopp 300 000:- 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-01-25 
Ansökan Implementering av kooperativt lärande 
Offert som bilaga till ansökan 

Beslutet skickas till 
Diariet, barn- och utbildningsförvaltningen 
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 KS/2019-0071 

KSfhr § 14 Ansökan BUF, Strömstiernaskolan 

Folkhälsorådets beslut 
Folkhälsorådet beslutar att bevilja medel till Rastaktiviteter och elevinflytande  
25 000:- samt elevaktiviteter för åk 7 och åk 8 20 000:-. Rådet förordar dock att 
alla elever får åka till Koster istället för Ranebo.  
 
Rådet avslår ansökan gällande medel för skolbio samt språk/studieresa till 
Ledbury. Skolbio ses som ordinarie verksamhet och borde kunna finansieras av 
egna medel. Gällande språk/studieresa till Ledbury så anser rådet att det endast 
gäller ett fåtal elever. Folkhälsorådets medel ska bidra till jämlikhet och ha en 
bred ansats, inte endast gynna en liten del av målgruppen.  
 
Rådet föreslår att må bra föreläsningen blir en del av temavecka mental hälsa 
under v.47 2019. Då kan rådet finansiera föreläsningen och även i samband med 
detta erbjuda samma föreläsning för gymnasiet och allmänheten så som 
upplägget med Tobias Karlsson och Ångestpodden under tema vecka 2018. 
Eleverna får då ha inflytande över vilken föreläsare det i så fall skulle vara. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom det systematiska kvalitetsarbete som genomförs inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen har en handlingsplan tagits fram med tre prioriterade 
utvecklingsområden för 2019: 

-Förbättrad arbetsmiljö för eleverna 

-Likvärdighet i utbildning och bedömning 

-Elevers inflytande över utbildningen kopplat till högre måluppfyllelse. 

Strömstiernaskolan har tagit fram följande insatser för 2019 kopplat till 
målområde 1 och 3: 

-Rastaktiviteter och elevinflytande: (25 000:-) 

-Elevinflytande utifrån tema kärlek: (13 500:-) 

-Språk/studieresor Ledbury: (20 000:-) 

-Elevaktivitet Ranebo åk 7 och Koster åk 8 (20 000:-) 

-Må bra föreläsning för elever (ca 20 000:-)  

Strömstiernaskolan ansöker om totalt 98 500:- för hälsofrämjande aktiviteter 
kopplat till BUF ´s systematiska kvalitetsarbete.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-01-23 
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Ansökan om medel från Folkhälsorådet kopplat till Strömstiernaskolans 
systematiska kvalitetsarbete och måluppfyllelse 

Beslutet skickas till 
Diariet, Barn- och utbildningsförvaltningen 
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 KS/2017-0510 

KSfhr § 15 Redovisning cykelplan 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Conny Hansson, gatuchef, redovisar tekniska förvaltningens arbete med cykelplan 
under 2018. Tekniska förvaltningen erhöll 2018 utvecklingsmedel från 
folkhälsorådet 200 000:- för att ta fram en cykelplan. 

Conny Hansson presenterar resultatet som består av tre rapporter: 

-statistik gällande cykling i Strömstad, ett nöjdhetsindex. i jämförelse med 
landsbygdskommuner samt nationellt. Det som är positivt är att Strömstad får bra 
resultat på frågan om cyklingen ges tillräckligt hög prioritet, där ligger Strömstad 
högt i jämförelse med övriga landsbygdskommuner och nationellt. 

-I samverkan med ÅF har en bakgrundsdel tagits fram som beskriver riktlinjer för 
hur kommunen ska jobba för att skapa möjligheter för cykling samt en 
nulägesanalys som består av en beskrivning av förutsättningarna för cykling samt 
en prioriteringsordning. 

Överlag i kommunen har vi en bra täckning av cykelbanor, där det brister är 
utbyggnad av cykelbanor i centrum. Nästa steg blir att ta fram en trafikstrategi 
som inte endast tar upp cykling utan trafikläget i stort. 

Cykelplanen är ännu inte behandlad i Tekniska nämnden, den kommer sedan att 
gå ut på remiss till övriga nämnder.  

Reflektion från rådet: Vore bra att göra en gemensam satsning mot skolan och 
föräldrar gällande vikten av att gå och cykla till skolan. Tekniska förvaltningen kan 
stå för delen om trafiksäkerhet och folkhälsorådet för delen om hälsa. 

  
Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0106 

KSfhr § 16 Aktuellt inom folkhälsoarbetet 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg Terése Lomgård presenterar vad som är aktuellt inom 
folkhälsoarbetet: 

-mötestider för året: 
Måndag 25/3 kl. 13-17  
Måndag 20/5 kl. 13-17  
Måndag 2/9 kl. 13-17  
Måndag 11/11 kl. 13-17 

-folkhälsoplanen är på väg till Ks 

-utbildning suicidprevention pågår av personal inom socialförvaltning samt barn- 
och utbildningsförvaltning 

-besök i nämnder under våren, Terése besöker samtliga nämnder under våren för 
att prata folkhälsa 

-utbildning nya bedömningsgrunder i tjänsteskrivelsen kommer att hållas i mars. 
Folkhälsoperspektiv och barnrättsperspektiv är två av bedömningsgrunderna.  

-skatepark, arbetet pågår under 2019 

-fritidsbank, kommer att starta upp i samarbete med Tanum under våren 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSfhr § 17 Övrigt 

Sammanfattning av ärendet 
Till nästa möte i folkhälsorådet bjuds chefer för vårdcentraler, folktandvård samt 
förvaltningschefer in. Folkhälsostrategen gör då en dragning av aktuell statistik 
och nuläge för folkhälsan i Strömstads kommun.  
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