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Folkhälsoarbetet i Strömstads kommun 
 
Folkhälsoarbetet utgår från  
Folkhälsoarbetet utgår från det nationella övergripande folkhälsopolitiska målet ”att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. 
Folkhälsoarbetet i Strömstads kommun regleras via avtal mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd 
norra och Strömstads kommun. Folkhälsorådet är organisatoriskt knutet till 
kommunstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för folkhälsofrågorna i kommunen. 

Ansvarsnivåer för folkhälsoarbete 
o Fullmäktige/nämnder har befolkningsansvar för folkhälsa.  
o Folkhälsorådet har ett samordnat ansvar för folkhälsofrågor.   
o Förvaltningschefer, vårdcentralchefer samt tandvårdschef har utförandeansvar för 

folkhälsoarbetet. 
o Folkhälsostrategen leder och utvecklar kommunens strategiska arbete med folkhälsa. 

Uppdraget innebär att organisera, samordna och genomföra aktiviteter enligt 
gällande avtal  och årlig verksamhetsplan. 

 
Folkhälsorådet 
Folkhälsorådet har som ändamål att i samverkan med övriga samhällsaktörer samordna, 
utveckla, initiera och förankra det kommunövergripande folkhälsoarbetet i Strömstads 
kommun. Folkhälsorådet består av förtroendevalda från Strömstads kommun och från Norra 
Hälso- och sjukvårdsnämnden.  
 

Utvecklingsmedel 
Folkhälsorådets arbete finansieras av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Strömstads 
kommun enligt ett gemensamt folkhälsoavtal. I folkhälsorådets budget finns stimulans- och 
utvecklingsmedel att söka för förvaltningar, verksamheter och organisationer verksamma 
inom Strömstads kommun. 
 

Kriterier för fördelning av utvecklingsmedel för folkhälsoarbete 
o Utvecklingsarbetet ska ligga i linje med prioriterade områden i kommunens 

folkhälsoplan och bidra till jämlikhet i hälsa. 
o Utvecklingsarbetet ska vara hälsofrämjande och förebyggande. 
o Utvecklingsarbetet ska vara befolkningsinriktat. 
o Utvecklingsarbetet skall vara delfinansierat till minst hälften av den egna 

verksamheten eller annan verksamhet. Egen arbetstid kan räknas in. 
o Bidrag ges inte till sökandes ordinarie verksamhet. 
o Utvecklingsmedel betalas endast ut till organisationer med anknytning till eller som 

aktivt samarbetar med Strömstads kommun. 
o Utvecklingsarbetet bör vara ett samverkansprojekt mellan minst två 

förvaltningar/aktörer. 
o Utvecklingsarbetet ska redovisas på särskild redovisningsblankett efter utförd insats. 
o Verksamhet som ansöker om utvecklingsmedel ska ha ett pågående 

värdegrundsarbete samt arbeta för att motverka diskriminering och trakasserier. 
 



 

  

 
 
Ansökan  
Offentliga och privata verksamheter samt föreningar och frivilligorganisationer  
Offentliga och privata verksamheter samt föreningar och frivilligorganisationer kan ansöka 
om utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser och arbete enligt angivna kriterier. 
Ansökan ska vara folkhälsostrateg till handa senast 10 september varje år. 
 
Ansökningsblanketter och mer information finns på Strömstad kommuns webb.  
 
Nämnder och förvaltningar inom Strömstads kommun 
Varje kommunal förvaltning gör i anslutning till  budgetarbetet en inventering  av vilka 
utvecklingsbehov som finns det kommande året/åren inom den egna verksamheten som 
harmoniserar med folkhälsoplanens prioriterade områden. 
 
Utifrån inventeringen gör sedan respektive nämnd en skrivelse till Folkhälsorådet gällande 
vilka områden nämnden planerar att jobba med. Folkhälsorådet fördelar sedan 
folkhälsomedel enligt angivna kriterier. 
 
För mer information 
För mer information om Folkhälsorådets utvecklingsmedel kontakta:  
Folkhälsostrateg  
Terése Lomgård 0526-191 21,  
terese.lomgard@stromstad.se 

http://www.stromstad.se/stodochomsorg/folkhalsoarbete
mailto:terese.lomgard@stromstad.se
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