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Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete
Kommunen tar årligen fram en verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet med
budget, mål, planerade insatser samt hur dessa ska följas upp. Kommunens folkhälsostrateg
sammanställer planen i dialog med Västra Götalandsregionens avdelning folkhälsa.
Kommunens ansvariga nämnd, och södra hälso- och sjukvårdsnämnden, fastställer planen.

Det övergripande nationella folkhälsomålet
Det övergripande nationella folkhälsomålet ändrades något till följd av Regeringens
proposition 2017/18:249, God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik. Det nya
målet är ”att folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en
generation”. Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur har
omvandlats från elva till åtta målområden. En medveten folkhälsopolitik kan och bör
förbättra villkoren för de grupper som är socialt och ekonomiskt mest utsatta och som
därmed löper störst risk att drabbas av ohälsa och för tidig död.

Västra Götalandsregionens utgångspunkter och mål
Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att företräda befolkningen och att verka för
en god hälsa och vård på lika villkor. Nämndens mål- och inriktningsdokument 2019 är
utgångspunkten för nämndens beställningsarbete och för de avtal som nämnderna
tecknar med vårdgivare och andra huvudmän. Dokumentet lyfter fram vad nämnden vill
prioritera inför 2019 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 funktionsnedsättning och folkhälsoinsatser.
Regionfullmäktiges budget 2019, med dess prioriterade mål och fokusområden, är det
överordnade styrdokumentet och utgångspunkten för nämndens mål- och
inriktningsdokument. En förbättrad folkhälsa är en viktig strategisk framtidsfråga för
hela Västra Götaland. Förutsättningarna för bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa på
lika villkor påverkas av flera faktorer där arbete, utbildning, ekonomisk och social
trygghet samt omgivande livsmiljöer är de mest grundläggande. En av utmaningarna är
de sociala skillnaderna i folkhälsa och att hälsan i vissa utsatta grupper inte utvecklats
på samma positiva sätt som i befolkningen som helhet. Den psykiska ohälsan ska
minska, utanförskap och segregation ska brytas och kopplingen mellan utbildning och
arbetsliv stärkas. Skillnaderna i livsvillkor och hälsa ska också minska. Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden fokuserar på barn och unga med särskilt fokus på psykisk ohälsa och
sjukdom, mest sjuka äldre samt personer med funktionsnedsättning.
Andra viktiga styrdokument är Vision Västra Götaland – Det goda livet, Västra
Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020,
Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götaland, Handlingsplanen det
goda livet för de mest sjuka äldre, Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020,
Handlingsplan fullföljda studier samt Handlingsplan för det systematiska arbetet med
mänskliga rättigheter.
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Bollebygds kommuns mål
Kommunfullmäktige har med utgångspunkt i vision Bollebygd 2025 fastställt fyra
övergripande mål för perioden 2017-2019:
-

Trygga och goda uppväxtvillkor

-

Ökat arbetsdeltagande

-

Hållbar livsmiljö

-

Åldrande med livskvalitet

Målen gäller för alla nämnder och förvaltningar i kommunen. Kommunfullmäktige har för
varje övergripande mål också beslutat om strategier för att nå målen. Läs mer under kommun
och politik på kommunens hemsida www.bollebygd.se
Gemensamma målområden för folkhälsoarbetet utifrån folkhälsopolitisk dialog våren 2018:
-

Barn och ungas uppväxtvillkor

-

Hälsofrämjande livsmiljö

-

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

-

Främja folkhälsoinsatser hos förening och frivilligorganisation

Styrdokument Bollebygd:
Vision Bollebygd 2025
Övergripande mål och strategier, Bollebygds kommun (2017-2019)
Strategiskt inriktningsdokument, Bollebygd (2016-2019)
Bollebygds kommun mål och budget (2017-2019)
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Gemensam folkhälsobudget för verksamhetsåret 2019
Budgeten för folkhälsoinsatserna baseras på ”Samverkansavtal avseende lokalt
folkhälsoarbete 2017–2020” där respektive part avsätter 14 kronor/invånare.
Folkhälsotjänsten finansieras enligt ”Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från 2017 och
tills vidare”.
Budget med planerade insatser enligt 50/50 principen

Intäkter

HSNS

Kommun Övrigt*

Totalt

Ingående från föregående år
Folkhälsotjänst,
- lön (inkl. lönebikostnader)
- omkostnader (admin., kostnader,
resor, kurser etc.)

0
372 000

0
254 500

626 500

2 500

2 500

0

5000

Folkhälsoinsatser
Barn och ungas uppväxtvillkor
Erbjuda föräldrastöd för alla föräldrar
med barn upp till 18 år
Fullföljda studier
Ungas inflytande och delaktighet
Hälsofrämjande livsmiljö
Trygghetsskapande och
brottsförebyggande

132 000
24 000

26 000

20 000
2 000

57 000
3000
37 000

18 500

18 500

ANDTS

50 336

Minska bruket av ANDTS
Drogfri skolavslutning

15 168
10 000

15 168
10 000

Främja folkhälsoinsatser hos förening
och frivilligorganisation
Sökbara medel

40 000

0

40 000

Totalt kronor

504 168

386 668

890 836

*= Vänligen skriv om det finns övriga medel och var de i så fall kommer ifrån.
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Insatsområde

Vad?

Hur?

Barn och ungas
uppväxtvillkor

Erbjuda föräldrastöd
för alla föräldrar
med barn upp till 18
år

-

Erbjuda stöd för genomförande av föräldrakurser och
föreläsningar

-

Samordna föräldraskapsstödet genom regelbundna
träffar med det lokala nätverket.

Fullföljda studier

-

Samarbete med Bildning- och omsorgsförvaltningen
gällande anknytning i förskolan. Genom studiecirklar
och handledning av Birthe Hagström, doktor i
pedagogik, får föreskolpedagoger ett kunskapslyft i
anknytningsteori. Under 2018 deltog hälften av
Bollebygds förskolor i denna satsning, under 2019
deltar resterande förskolor.
Samverkan inom lokala arbetsgruppen ”barn och
unga”, Närvårdssamverkan.

Andel elever som är minst
behöriga till gymnasiets
yrkesprogram

Demokratiprocess där barn och ungdomar beslutar om
en summa pengar.
Demokratistipendium delas ut årligen för att
uppmuntra barn och ungas engagemang i
demokratifrågor.
Regelbundna möten med ungdomsrådet. Rådet är
bland annat remissinstans när
samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar förslag på
detaljplaner och planprogram.

Antal skolor som deltar i
demokratiprocessen
Antal gånger då unga
involveras i kommunala
beslutsprocesser.

Ungas inflytande
och delaktighet

-

Indikatorer/uppföljning
Antal deltagare på
föräldrakurs, Aktivt
föräldraskap

Insatsområde

Vad?

Hälsofrämjande
livsmiljö

Trygghetsskapande
och
brottsförebyggande

Alkohol, narkotika,
dopning, tobak och
spel/skärmberoende

Minska bruket av
ANDTS

Hur?

-

Ökad samverkan
och spridning av
folkhälsoarbetet

Ny organisation för det trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet där SSPF (skola, socialtjänst, polis
och fritid) utgör en viktig del. SSPF handlar om förebyggande
arbete och tidig upptäckt av ungdomar i riskzon.

-

Samverkan med polisen, Länsstyrelsen, räddningstjänsten,
näringsliv och civilsamhälle.

-

Stimulera grannsamverkansarbetet

-

Trafiksäkerhetsdag på högstadiet

-

Folkhälsoutbildning/kompetenshöjande insatser i
kommunstyrelsen

-

Stödja den drogfria skolavslutningen Schools out

-

Delta i Länsstyrelsens arbete mot langning

-

Delta i CAN:s drogvaneundersökning och svara för
den lokala analysen
ANDTS-information till föräldrar/vårdnadshavare

Främja
folkhälsoinsatser hos
förening och
frivilligorganisation

Indikatorer/uppföljning

- Stimulera till folkhälsoinsatser via sökbara medel

Antal deltagare vid
arrangemang
Andel personer 16-84 år som
känner sig otrygga ute (HPLV)

Antal deltagare vid
arrangemang
CAN-drogvaneundersökning

Antal beviljade ansökningar

