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Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet 2015
Mellan
HSN och Kommun
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Bakgrund
Verksamhetsberättelsen innehåller en uppföljning av de insatser som finansierats av folkhälsomedel i
enlighet med avtal om gemensamma folkhälsoinsatser som tecknats mellan
Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden och Bollebygds kommun.
Folkhälsoarbetet enligt detta avtal ska omfatta systematiska och målinriktade insatser för att
förbättra befolkningens hälsa. Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och förebyggande insatser.
Folkhälsoarbetet ska bygga på de specifika förutsättningar som finns i Kommunen och utgå från
befolkningens behov.
Kommunen och HSN ska tillsammans arbeta aktivt med att utveckla det lokala folkhälsoarbetet i
samverkan med varandra och tillsammans med andra aktörer.
Mallen för den här verksamhetsberättelsen är framtagen av Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli
för att användas av kommunerna under nuvarande avtalsperiod.
Prioriterade områden enligt gemensam politisk dialog
Delaktighet och inflytande.
Barn och ungas uppväxt villkor.
Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel/skärmberoende
Hälsofrämjande livsmiljö
Genomförda folkhälsoinsatser
En utbildning för Bollebygds ungdomsråd och elevråd 7-9 har genomförts under året. Innehållet var
demokrati och styrelsearbete. Antalet deltagare var 24 personer.
Under 2015 har en kursomgång genomförts inom föräldraprogrammet Aktivt föräldraskap tonår med
ca 10 deltagare. Resursenheten har under hösten anmält personal till ledarutbildning inom
programmet som ska påbörjas så snart plats erbjuds.
Tullverket har under en eftermiddag och en kväll föreläst om ”Spice och andra droger”. Inbjuden
personal till eftermiddag var de som möter unga i sina verksamheter som skola, omsorg och
primärvård.
Inbjudna viktiga vuxna till kvällen var främst föräldrar men även andra som möter barn i årskurs 6
och uppåt. Antal deltagare var ca 30 personer per föreläsning.
Nätverket välbefinnande och mötesplatser har under året initierat en studiecirkel på
Bollegårdens äldreboende. Tema var historiska platser i Bollebygd. Samtal och utflykter ordnades för
deltagarna av cirkelledare och medlemmar i nätverket. Cirklarna dokumenterades för att kunna
användas som berättelser för kultur-stråket. En karta över tätortens promenadslinga med tillhörande
parkbänkar har också arbetats fram och publicerats på kommunens hemsida.
Kommunen har under året deltagit i Länsstyrelsens och Polisens satsning mot langning i Västra
Götaland. Den särskilda insatsen för kommunens del under året har skett runt
skolavslutningsveckorna. Målgrupp har varit föräldrar och äldre syskon och kompisar.
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Ett särskilt utskick har också skickats till kommunens alla 20 åringar med det särskilda ”tänk- om”
budskapet, att inte köpa ut. Informationskanaler har varit kommunens hemsida, ungdomsenhetens
föräldrabrev, utskick till befintliga nätverk, radio, tv och bussreklam och befintliga arrangemang med
exempelvis Europa Direkt Sjuhärad.
Bollebygds Idrottsförening har under året sökt av de särskilda medel för folkhälsoinsatser som enligt
avtal ska finnas avsatta varje år. Dessa sökta medel ska användas för att kunna starta upp
”enkelgympa” för personer med funktionsnedsättning.
Projektet prövas under två terminer i samarbete med FUB (föreningen för utvecklingsstörda barn,
ungdomar och vuxna) och kommunen. Under hösten 2015 rekryterades en ledare och en omgång på
sex tillfällen genomfördes med några deltagare. En ny omgång planeras till våren 2016 med en
slutrapport av projektet efter det.
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Årsredovisning av gemensam folkhälsobudget

Intäkter baseras på avtal om folkhälsoinsatser med 12 kr per invånare från HSN samt avtal
om folkhälsosamordning med (HSN) 360 000 kr + (kommun) 245 000 kr.
Detta sker enligt 50/50 principen där folkhälsoinsatserna med 12 kr per invånare från
kommunens intäkter är indirekta kostnader som personalresurser, lokaler.
Intäkter HSN
Intäkter Kommunen
Intäkter annan finansiär
Totalt

102 744 kr
102 744 kr

Insatsområden

Utfall

205 488 kr

totalt

Delaktighet och Inflytande
Utbildning ungdomsdemokrati

40 000 kr
40 000 kr

totalt

Barn och ungas uppväxt villkor
Föräldrastöd- material, utbildningsmedel

65 488 kr
65 488 kr

totalt

Hälsofrämjande livsmiljö

20 000kr

Studiecirkel, material

20 000 kr

Främja folkhälsoinsatser hos förening och frivilligorganisation

60 000 kr

Bidrag

60 000 kr

Alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel/skärmberoende

20 000 kr

Föreläsning, avgifter, utskick

20 000 kr

Totalt

205 488 kr

Folkhälsosamordnare
Tjänst folkhälsosamordnare

HSN
360 000

Kommun
245 000

Totalt
605 000 kr
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Genomförda folkhälsoinsatser
Målområde

Vad?

Resultat

Delaktighet och inflytande

Barn och ungas
hälsa

Beskrivning av insats(er), mätetal, uppföljningsparametrar, fortsatt arbete.
Insatser:
-

Utbildning ungdomsråd och elevråd 7-9

Uppföljning:
-

11 av 25 flickor i år 8 upplever att de alltid/nästan alltid har möjlighet att föra fram sina åsikter till politikerna.
17 av 33 pojkar i år 8 upplever att de alltid/nästan alltid har möjlighet att föra fram sina åsikter till politikerna.
(Skolans elevenkät 2014).

Framåt:
-

Demokratiarbete med unga i Bollebygd fortsätter genom formellt inrättat ungdomsråd, vägledningsdokument, 100 000 :process, arbetsgrupp för ungdomsdemokrati, beslutade rutiner kring ungas delaktighet vid beslutsprocesser och ett årligt
demokratistipendium.
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Barn och ungas uppväxt
villkor

Barn och ungas
hälsa

Beskrivning av insats(er), mätetal, uppföljningsparametrar, fortsatt arbete.
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Insatser
-

Kursomgång Aktivt föräldraskap.
Anmälan av utbildade ledare
Uppdatering, tryck och utskick av gemensam informationsbroschyr Föräldrastöd Bollebygd.

Uppföljning:
-

En omgång föräldrakurs genomförd med ca 10 stycken deltagare.
Utskick av broschyr (föräldrastöd) till alla föräldrar via förskola, BVC och nätverket för föräldrastöd.

Framåt:
Hälsofrämjande livsmiljö

Äldre ges
förutsättningar för
god och hälsosam
ålderdom

Nya erbjudanden kommer ges om föräldrakurser under nästkommande år.
Utökning av utbildade ledare inom föräldrastödsprogrammet.
Broschyr uppdateras och ges ut via nätverket för föräldrastöd.

Insatser:
-

Nätverket ”välbefinnande och mötesplatser ” drivs gemensamt av representanter i kommun, pensionärsföreningar,
studieförbund.

Uppföljning:
-

Nätverket har träffats varannan månad under året och utbytt erfarenheter och information. Aktiviteter som ordnats på
initiativ av nätverket under verksamhetsåret har varit: studiecirkel och publicering av karta över gångväg med sittplatser.

Framåt:
-

Nätverket fortsätter sitt samarbete kommande år.
Lyfta integration och mötesplatsens betydelse

7

Tobak, alkohol, narkotika,
dopning, spel

Barn och ungas
hälsa

Insatser:
-
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Insatser mot langning i samarbete med Länsstyrelsen och Polis.
Effekt presentationer på högstadieskolan
Erbjuda stöd till föräldraföreläsning
Kunskap kring spel/skärm problematik

Uppföljning:
-

-

Kommunen deltog i insatser mot langning genom reklam på hemsida, föräldrabrev, utskick till befintliga nätverk, radio,
bio och buss reklam. Särskilt utskick och inbjudan till alla 20- åringar i kommunen i samband med kommunens 20 års
firande och Sverige i EU 20 år.
Ingen Effekt presentation genomförd på högstadieskolan.
Föreläsningar ”Spice och andra droger” till föräldrar och personal.

Framåt:
-

Hälsofrämjande insatser

Främja
folkhälsoinsatser
hos förening och
frivilligorganisation

Insatser mot langning kommer fortsätta och fler presentatörer behöver utbildas inom EFFEKT vilket kan skapa
förutsättningar att metoden kan fortsätta användas på 7-9 skolan. Föräldraföreläsning kommer ske även under kommande
verksamhets år. Föreläsning ska genomföras inom ämnet spel/skärm problematik i början av verksamhetsåret.

Insatser:
-

Annonsering och fördelning av sökbara medel till förening för folkhälsoinsatser.

Uppföljning:
-

En projektansökan inkommen till kommunstyrelsen, beviljad och påbörjad under verksamhetsåret.

Framåt:
- Sökbara medel ska finnas enligt avtal.
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