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Bakgrund 

Folkhälsoarbetet i Strömstads kommun styrs av avtal mellan kommunen och norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden.  Nuvarande avtal är giltigt t.o.m. 31/12 2023.  

Avsikten med avtalet är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre 

resursutnyttjande och större genomslagskraft. Arbetet ska omfatta hälsofrämjande och/eller tidigt 

förebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska bygga på långsiktighet och utgå från befolkningens 

behov. 

Nationell utblick 
Det övergripande folkhälsopolitiska målet är att Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 

jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

Folkhälsan i Sverige är generellt sett god. Spädbarnsdödligheten är låg och medellivslängden är hög. 

Men, skillnaderna i hälsa både inom och mellan samhällsgrupper ökar. Effekterna av pandemin visar 

även att socioekonomiskt utsatta grupper drabbats i högre utsträckning än övriga befolkningen, och 

den ojämlikhet i hälsa som redan finns tenderar att öka både på kort och lång sikt. 

Kommunen har ett övergripande ansvar för när det gäller att skapa goda levnadsförhållanden och 

livsvillkor för invånarna. Folkhälsoarbetet är ett gemensamt ansvar och kräver insatser från flera 

sektorer i samhället – det offentliga, det privata, ideella organisationer samt från individen själv. En 

frisk befolkning skapar bättre förutsättningar för välstånd och ökad tillväxt genom minskad 

sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre produktivitet och minskade behov av vård och omsorg. 

Regionala mål för social hållbarhet 
Västra Götalandsregionen har övergripande mål och delmål för regionens arbete med social 

hållbarhet 2021–2030. Målen gäller för Västra Götalandsregionens egna verksamheter och de 

verksamheter som finansieras av Västra Götalandsregionen.  

Målen för social hållbarhet består av tre övergripande mål:  

• God hälsa och välbefinnande 

• Jämlikhet och lika rättigheter  

• Tillit, trygghet och delaktighet.  

Kopplat till varje övergripande mål finns delmål som beskriver prioriteringar under målperioden. 

Målen har stor bäring på de största utmaningarna för den sociala hållbarheten som Västra 

Götalandsregionen står inför.1 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, Mål och inriktning 2022–2023 
Folkhälsoråden ska arbeta för hälsofrämjande insatser som fokuserar på goda och jämlika livsvillkor 

och goda levnadsvanor. Särskilt fokus på att skapa förutsättningar för:  

• Tidiga insatser  

• Insatser till barn och unga i syfte att främja fullföljda studier  

• Främja utveckling av språkförståelse för barn i tidig ålder  

• Kraftsamla för goda livsvillkor i alla åldrar såsom o främja goda kost- och motionsvanor samt 

tandhälsa  

 
1 Mål för social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionen och de verksamheter som finansieras av Västra 
Götalandsregionen 
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• Arbeta i enlighet med den nationella ANDTS-strategin 

Folkhälsoplan 2019-2022  
Folkhälsorådet i Strömstads kommun har valt att under år 2019-2022 fokusera på följande 

målområden:  

• Psykisk hälsa  

• Fullföljda studier  

• Trygga och goda uppväxtvillkor   

• Delaktighet och inflytande  

• Goda Levnadsvanor med fokus på ökad fysisk aktivitet samt drogförebyggande arbete  

Inom varje målområde ligger fokus på främjande och förebyggande folkhälsoarbete. 

Etappmål Strömstads kommun  
Etappmålen för 2021-2022 visar vägen mot Vision 2030 och de övergripande målen om inflyttning 

och fossiloberoende: 

• Attraktivt att bo, besöka och verka i: 

Bygg ett hållbart samhälle för invånarna i Strömstads kommun idag och i morgon. 

 

• En erkänt bra utbildningsverksamhet: 

Strömstads utbildningsverksamhet ska verka för ett lärande för livet och att alla ska lyckas i 

skolan. 

 

• Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet: 

Säkerställa goda resultat och skapa ett gott liv, hela livet, för invånarna i Strömstad. 

 

• En hållbar kommun: 

Säkra befintliga värden och goda, jämställda och jämlika livsvillkor, nu och för kommande 

generationer. 
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Inriktning för folkhälsoarbetet 2022-2023 

Utifrån diskussion i kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) föreslås följande inriktning för 

folkhälsoarbetet under 2022-2023: 

Agenda 2030  

För arbetet med Agenda 2030 är 350 000/år avsatta i folkhälsorådets budget för 2021 och 2022 

En processledare är anställd under två år för att leda arbetet.  

 

Barn och ungas psykiska och fysiska hälsa  

Utifrån nationella, regionala och lokala mål och inriktningar ser vi tydligt behov och utmaningar. 

Pandemins konsekvenser stärker dessa utmaningar och behov. 

Vi ser tydligt att det förebyggande och främjande arbetet med barn och ungas hälsa så väl fysisk som 

psykisk behöver prioriteras. Fokus ska vara att utjämna skillnaderna i hälsa p.g.a. socioekonomi. 

Detta kommer på sikt att kunna få effekter på ökad måluppfyllelse i skolan, integration, ökad fysisk 

och psykisk hälsa samt även våldsförebyggande arbete.  

Det är tydligt att det inom förskola och skola finns vissa grupper av barn som har en sämre hälsa.  

Det går även att koppla till vissa områden/skolor/förskolor i kommunen.  

Samverkan med aktörer så som folktandvård och primärvård bör stärkas.  

Aktiviteter 2022-2023 

 

Aktivitet Bakgrund Samverkansaktörer Finansiering 
Projektanställa en 
projektledare och 
koordinator som får till 
uppgift att knyta samman 
och sammanföra alla de 
insatser som görs runt barn 
och unga. 
 
Med insatsen över en två-
årsbasis är syftet att vidare 
möjliggöra och skapa ett 
samordnat arbete för att 
tidigt nå och stödja barn 
och ungas utveckling i både 
nätverk men även i 
samordnade direkta 
insatser. 
 
Barnet är i fokus för 
insatser, men familjen är 
ett av de viktigaste 
verktygen för att lyckas för 
barnet. 

I Strömstad kommun 
pågår det idag många 
olika insatser för att 
stödja barn och ungas 
utveckling. Insatserna 
görs från många olika 
aktörer. Dock är inte 
alla insatser samkörda 
och koordinerade.  
I empiriska studier från 
GIRFEC – (Getting it 
right för Every Child) 
visar resultaten på att 
samordnat arbete för 
att tidigt nå och stödja 
barn och ungas 
utveckling ger positiva 
resultat på att minska 
skolfrånvaro och lägre 
andel social utslagning 
även för unga vuxna.  
 

Förskola, 
socialtjänst, 
Elevhälsa,- 
Familjecentral, 
Bostadsbolag, 
Vårdcentraler, 
Folktandvård 
 
 
Styrgrupp bestående 
av 
verksamhetschefer 
inom respektive 
verksamhet 

Delfinansiering av 
projektledare på 
två år  
 
Utvecklingsmedel 
folkhälsa: 
År 2022: 150 000  
År 2023:  350 000 
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Kartläggning och 
samverkan kring 
problematisk skolfrånvaro, 
arbeta med skolfrånvaro 
aktivt utifrån tre ben skola, 
socialtjänst och fritid 
 
Delfinansiering av coach 
inom Enheten för arbete 
och försörjning med 
målgrupp ungdomar 16-25 
år som inte har 
sysselsättning eller 
försörjning och som är 
svåra att nå.  
 
Coachen har som uppdrag 
att jobba uppsökande, 
peppa, ringa och påminna 
om saker, hjälpa till i 
kontakter med 
myndigheter, vården osv.  
 

Lokalt finns ett stort 
behov att arbeta med 
skolnärvaro för att på så 
sätt förebygga 
problematisk 
skolfrånvaro. När det 
gäller skolfrånvaro ses 
en förändring kopplat 
till pandemin, där 
frånvaron ökat. Det 
finns behov av att 
arbeta från flera håll för 
att möta detta där 
skola, socialtjänst och 
fritid är berörda. Här 
kan vi arbeta 
förebyggande från tidig 
ålder redan på 
förskolan med 
information till 
vårdnadshavare. 

Skola 
Socialtjänst  
Fritid 
Vårdcentraler 

Delfinansiering 
från 
socialförvaltning 
10 månader, 
vilket motsvarar 
ett läsår 
450 000 kr 
 
Utvecklingsmedel 
folkhälsa: 
200 000 år 2022 
250 000 år 2023 
 

Översyn/utveckling av 
mötesplatser/platser som 
lockar till rörelse och 
utomhusvistelse i koppling 
till gymnasiet 

Lupp 2020 visar tydligt 
att unga i stor 
omfattning slutar att 
vara aktiva inom 
föreningslivet under 
tonåren. Att skapa fler 
platser som lockar till 
rörelse och 
utomhusvistelse bl.a. 
kopplat till gymnasiet, 
där även föreningslivet 
kan använda sig av 
platsen är ett steg i att 
locka fler till rörelse.  

Barn- och 
utbildningsförv. 
Teknisk förvaltning 
Fritid 

Förarbete startas 
under 2022- för 
genomförande 
med stöd från 
inriktningsmedel 
2023  
 
50 000 kr år 2023 

Pott för delegationsbeslut 
samt övriga 
verksamhetsmedel med 
inriktning mot barn och 
ungas psykiska och fysiska 
hälsa 

  50 000 kr år 2022 
50 000 kr år 2023 
 

Totalt inriktningsmedel 
barn och ungas psykiska 
och fysiska hälsa  
2022-2023 

  År 2022:  
400 000  
 
År 2023:  
700 000 
 

 


