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 KS/2020-0076 

KSfhr § 33 Runda från nämnderna 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen: 
Beslut om kompletterande medel till Skateparken (1,6 milj.) på onsdag. 

Socialnämnden: 
Information om konsekvensbeskrivning gällande riktlinjer för färdtjänst 

Barn- och utbildningsnämnden: 
Covid 19 - har varit smittspridning på Strömstiernaskolan, smittspårning pågår 
Störst frånvaro under pandemin har varit på förskolor barn 30% och personal 10% 
Den digitala undervisningen på gymnasiet under våren fungerade bra. 
Arbete med matsvinn ska startas upp. 

Tekniska nämnden: 
Nya lekparken på Kärleksudden invigdes i förra veckan 
Arbetet med utbyggnad av Bojarskolan har påbörjats 

Miljö- och byggnämnden: 
Budget - nämnden söker bl.a. utvecklingsmedel för att komma i kontakt med 
tillsyn av miljö och hälsa. Äskar även medel för att färdigställa naturvårdsplanen. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden: 
Minimaria ska startas upp 1/1 2021 som ett samverkansprojekt mellan alla 
kommuner i Fyrbodal. Avtalen är fortfarande inte klara så Skaraborg har startat 
upp redan. Presidiet i HSN ska undersöka möjligheterna för att starta upp även i 
Fyrbodal för att inte skjuta på uppstarten längre p.g.a. att avtalen inte är klara. 
 
Handlingsplan psykisk hälsa - De kurser i suicidprevention som skulle ha 
genomförts för äldre i höst har skjutits på framtiden. 

Sjukresetaxan höjs från 80:- till 125:- , Högkostnadsersättning höjs från 1650:-till 
2000:- samt egen avgiften för bil från 100.- till 125:- 

Vårdskuld p.g.a. pandemin 

Överskrivning av läkemedel - vissa vårdcentraler har rapporterats, gäller främst 
Benzo preparat.  

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 34 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-september 2020 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 35 Redovisning av delegationsbeslut 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

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

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 36 Omfördelning av medel för 2020 

Folkhälsorådets beslut 
att avvakta till mötet i november för beslut om överblivna medel 

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. 

Diskussion i rådet kring hur dessa medel kan fördelas. 
Kurt Dahlberg, fritidschef, har lyft behovet av att starta upp arbetet med 
Strömstads andan och samverkan fritidshem och föreningsliv. Kurt bjuds in till 
nästa möte för att berätta mer. 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att avvakta till mötet i november för beslut om överblivna medel 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 37 Inkomna ansökningar 

Folkhälsorådets beslut 
att på mötet i november ta beslut om inkomna ansökningar 

Sammanfattning av ärendet 
Besök av Inger Faritzon, chef för kulturskolan, som berättar om det arbete som 
gjorts inom Dans för hälsa, samt det behov de ser av att utveckla och utöka 
arbetet. En ansökan om medel för 2021 kommer att behandlas inom BUN. 

Folkhälsostrateg fördrar de ansökningar som inkommit inför 2021: 
 

• Fritidsledarutbildning, gemensam för 6 kommuner i norra Bohuslän  
ca 35 000: -/kommun 

• Digitalt utanförskap, socialförvaltningen 
• Folkhälsoprojekt, Strömstad - digitala yoga pass för att erbjuda träning för 

de som inte kan ta sig till träningsanläggningar samt för att visa på olika 
natursköna platser. 

• Dans för hälsa 
• Samverkanskonferens 17/3 2021, tema våld i nära relation mellan unga. 

Samverkan mellan Tanums och Strömstads kommun samt polis och 
brottsofferjour. Ca 40 000- 50 000 kr/aktör 

• Bok och musik, Studieförbundet vuxenskolan i samverkan med 
socialförvaltningen 72 000: - 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av utbildningsinsats för fritidsledare VT -21 
Digitalt utanförskap 
Folkhälsoprojekt, Strömstad 
Samverkanskonferens 17 mars 2021, beslutsunderlag 
Ansökan Bok & Musik 

Förslag till beslut 
att på mötet i november ta beslut om inkomna ansökningar 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 38 Mål och inriktning HSNN 2021-2023 

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för beställningen av hälso- och 
sjukvård till invånarna i Åmål, Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud, Färgelanda, 
Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla, Orust, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum och 
Strömstads kommuner. Inom nämndens område bor drygt 270 000 invånare. 

Sjukvården ska vara jämlik, jämställd och likvärdig och ges först till de som har 
störst behov. Att skapa en god hälsa och tillgodose invånarnas behov är 
högprioriterat, liksom arbetet med att förebygga ohälsa. 

Norra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument är styrande 
för planering av beställningsarbetet och för de avtal och överenskommelser som 
nämnden tecknar med olika vårdgivare och andra huvudmän. Nämndens uppdrag 
är att företräda befolkningen och att verka för en god hälsa och vård på lika 
villkor. 

Dokumentet lyfter fram vad norra hälso- och sjukvårdsnämnden vill prioritera för 
att uppnå en förbättring av befolkningens hälsa och säkerställa att invånarna får 
tillgång till en god hälso- och sjukvård på olika vårdnivåer, tandvård, insatser vid 
funktions-variationer och folkhälsoinsatser. 

Fortsatt inriktning på hälsofrämjande insatser som fokuserar på goda och jämlika 
livsvillkor och goda levnadsvanor. 
 
Ett särskilt fokus på: 

• Insatser i tidig ålder 
• Insatser till barn och unga i syfte att främja goda skolresultat 
• Kraftsamla för goda livsvillkor i alla åldrar såsom: 

Främja goda kost-, motionsvanor samt tandhälsa 
Minska/motverka bruk av alkohol, tobak, narkotika och doping 

Beslutsunderlag 
Mål och inriktning HSNN 2021-2023 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0076 

KSfhr § 39 Aktuellt inom folkhälsoarbetet  

Folkhälsorådets beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård, informerar om vad som är aktuellt inom 
folkhälsoarbetet, föredrar årets resultat av den lokala 
drogvaneundersökningen samt informerar om den konsekvensanalys som 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram med konsekvenser på folkhälsa 
kopplat till Covid-19. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av konsekvensmatris, Folkhälsogruppen SKR 

Förslag till beslut 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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KSfhr § 40 Övrigt 

Sammanfattning av ärendet 
Dagens möte började med ett studiebesök på Träffpunkten, Helen Mattsson bjöd 
på fika och berättade om verksamheten 
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