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Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Bollebygds
kommun 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan och budget för lokalt folkhälsoarbete i
Bollebygds kommun 2022.
Ärendet
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Bollebygds kommun har slutit avtal om ett
gemensamt folkhälsoarbete 2021-2024. Syftet med avtalet är att underlätta det
tvärsektoriella samarbetet och att få ett bättre resursutnyttjande med större
genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och målinriktade
insatser för att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Enligt
avtalet ska folkhälsostrategen årligen ta fram en verksamhetsplan med budget enligt
överenskommen mall. Planen fastställs av kommunstyrelsen.
I samband med det folkhälsopolitiska dialogmötet som ägde rum mellan parterna
våren 2021 lyftes följande prioriterade målområden:
- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Hälsofrämjande livsmiljö
- Alkohol narkotika, dopning, tobak och spel
- Främja hälsoinsatser hos förening och frivilligorganisation
Prioriterade målgrupper är barn och unga samt äldre.
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Ekonomiska förutsättningar
Parterna svarar för gemensam finansiering av folkhälsoinsatser enligt 50/50
principen. HSNS ersätter kommunen 14 kr per kommuninvånare (SCB 20-12-31, 9544
invånare) 133 616 kr. Kommunens motfinansiering består av indirekta medel i form
av arbetstid beräknat på befintliga tjänster som finns i kommunens beräknade
budget. Tjänsten för folkhälsosamordning samfinansieras enligt ”Samverkansavtal
avseende folkhälsotjänst från 2021 och tills vidare”. HSNS avsätter 397 800 kr för
tjänsten 2022 och Bollebygds kommun finansierar resten (275 tkr).
Barnkonsekvensanalys
Barn och unga är en prioriterad målgrupp i folkhälsoarbetet. Flera insatser genomförs
som syftar till att stärka barn och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande i de
kommunala planerings- och beslutsprocesserna. Ett par exempel är den årliga
demokratiprocessen och arbetet med ungdomsrådet.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Bollebygds kommun 2022.
Budget och ekonomisk redovisning 2022.
Skickas till
hsn.sodra@vgregion.se
Lars Paulsson, Regionutvecklare, Avdelning social hållbarhet Västra
Götalandsregionen: lars.paulsson@vgregion.se
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