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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: KS.2015.382
Datum: 2015-12-08
Handläggare Birgitta Augustsson
E-post: birgitta.augustsson@ale.se
Kommunstyrelsen

Förlängning av folkhälsoavtal för 2016 med Västra
Götalandsregionen
Ale kommun har samverkansavtal med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden om lokalt
folkhälsoarbete för perioden 2011-2014 med förlängning 2015. Avtalet omfattar folkhälsomedel
samt tjänst. Finansieringen delas mellan kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden enligt 50/50principen.
Ärendet avser förlängning av befintligt avtal med ytterligare ett år, till att gälla även 2016. Under
våren 2016 kommer en avtalsprocess mellan region och kommunen att inledas. Förändring och
utveckling av folkhälsoarbetet kan i samråd mellan parterna genomföras under 2016 inför nytt
avtal. Beslut taget av Västra hälso- och sjukvårdsnämnden i november 2016 under förutsättning
att lika beslut fattas av Ale kommun
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att upprätta förlängning av samverkansavtal avseende lokalt
folkhälsoarbete i Ale kommun för 2016.
Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen sker inom ramen för budgeterade medel för
folkhälsa.

Gunilla Dörner Buskas
Utvecklingschef

Birgitta Augustsson
Utvecklingsledare social hållbarhet

Beslutsunderlag

Förslag till förlängt Folkhälsoavtal 2016 mellan Ale kommun och Västra Götalandsregionen.
Ärendet expedieras efter beslut till:
För kännedom

Björn Järbur, Gunilla Dörner Buskas, Birgitta Augustsson
Ale kommuns beslut skickas också för kännedom till:
Nicklas Attefjord (nicklas.attefjord@mp.se), Caroline Oskarsson (caroline.oskarsson@vgr.se)
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Bakgrund
Fördjupad beskrivning av ärendet

Avtalet om folkhälsoarbete rör samverkan mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och Ale kommun
när det gäller lokalt befolkningsinriktat folkhälsoarbete. Folkhälsoarbetet ska utgå från lokala
förutsättningar och befolkningens behov.

Regionfullmäktige antog 2013 Samling för social hållbarhet – åtgärdsplan för att minska skillnader i
hälsa. Åtgärdsplanen identifierar situationer och föreslår åtgärder för att minska skillnader i hälsa
och för att öka den sociala hållbarheten. Planen inriktar sig på att skapa förutsättningar för trygga
och goda uppväxtvillkor och för ökat arbetsdeltagande.

En uppföljning av avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i gamla HSN 4 och 7
genomfördes under 2014. Uppföljningen kommer att ligga till grund för de nya avtalen. De
slutsatser som lyftes i uppföljningen var:
•

Utvecklat folkhälsobegrepp. Jämlik hälsa och livsvillkor är något som
folkhälsoarbetet behöver fokusera på än tydligare under kommande avtalsperiod.

•

Långsiktigt arbete – kommunledning viktig. Folkhälsoarbetet är ett långsiktigt arbete
där central placering och strategiskt arbete är grundstenar. Medverkan från
tjänstemannaledning är viktig för förankring och integrering i verksamheterna.

•

Utformning av folkhälsoavtalen. Avtalen ska vara ramavtal. De bör tydligt formulera
syfte och inriktning men däremot inte beskriva för detaljrikt hur arbetet ska utföras.

Under våren 2016 kommer en avtalsprocess mellan region och kommun att inledas. Förändring
och utveckling av folkhälsoarbetet kan i samråd mellan parterna genomföras under 2016 inför nytt
avtal. Ambitionen är att nya avtal ska vara klara för beslut i september 2016.
Finansiering

Den totala ersättningen för 2016 är 1 728 000 kr, varav HSN finansierar 864 000 kr. Finansiering
sker inom ramen för nämndens budgeterade medel för folkhälsa som utökats med 30 000 kr
jämfört med 2015.
Samråd/samverkan
I arbetet med upprättandet av förlängning kring avtalet ett samråd skett med kommunens
representanter i Rådet för Hälsa och Trygghet, samt med berörda sektorschefer.
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Barnperspektivet
Folkhälsoarbetet bedöms gynna barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Förslaget har ingen påverkan på miljöperspektivet.
Funktionshinderperspektivet
Folkhälsoarbetet bedöms gynna funktionshinderperspektivet.

Ärendets kommunikationsbehov
Information via mail till:
Bjorn.jarbur@ale.se
gunilla.dorner-buskas@ale.se
birgitta.augustson@ale.se
nicklas.attefjord@mp.se
caroline.oskarsson@vgr.se

Förvaltningens bedömning och motivering
Sektor KS bedömning är att Kommunstyrelsen förlänger samverkansavtalet om folkhälsa mellan
kommunen och Västra Götalandsregionen samt att finansieringen sker med budgeterade medel
för folkhälsa.
Förlägningen avser 2016. Under våren är regionens avsikt att genomföra en process med
respektive kommun för att utveckla folkhälsoarbetet och bredda perspektivet mot social
hållbarhet. Sektorn bedömer att det är en mycket positiv utveckling och välkomnar den.
Ambitionen är att nya avtal ska vara klara för beslut i september 2016.
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