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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2015.382
Datum: 2016-10-06
Utvecklingsledare Birgitta Augustsson
E-post: birgitta.augustsson@ale.se
Kommunstyrelsen

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser mellan Västra
hälso och sjukvårdsnämnden VGR och Ale kommun för perioden 2017 – 2020
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa nytt samverkansavtal
avseende lokalt folkhälsoarbete i Ale kommun för perioden 2017 - 2020.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att finansieringen sker inom ramen för
budgeterade medel för folkhälsa.

Björn Järbur
Kommunchef

Gunilla Dörner Buskas
Chef, Utvecklingsavdelning

Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser för VGR och Ale kommun för
perioden 2017 – 2020
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Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom

Bjorn.jarbur@ale.se
gunilla.dorner-buskas@ale.se
birgitta.augustson@ale.se
nicklas.attefjord@mp.se
anne.m.svensson@vgregion.se

Bakgrund
En ökad jämlikhet i hälsa och livsvillkor är en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt socialt
hållbart samhälle och ska särskilt beaktas i detta avtal. Ett socialt hållbart samhälle innebär att
grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper diskrimineras eller
missgynnas. Rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa är en mänsklig rättighet. Barn och
ungas behov och rättigheter ska särskilt uppmärksammas.
Avsikten med avtalet är att underlätta och utveckla samarbetet mellan huvudmän och det
tvärsektoriella samarbetet. Intentionen är att få ett bättre resursutnyttjande och större
genomslagskraft. Arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ska bedrivas strategiskt och innehålla
systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens levnadsvillkor och hälsa samt
utjämna skillnader i hälsa. Arbetet omfattar att utveckla system och indikatorer för ledning och
styrning såväl som att stimulera till hälsofrämjande och förebyggande samt generella och riktade
insatser. Arbetet ska bygga på långsiktighet och utgå från befolkningens behov. Det övergripande
målet med det gemensamma arbetet är att skapa förutsättningar till att förbättra hälsan och
levnadsvillkoren för befolkningen inom kommunen.
Avtalsförslaget medför en förändring i hur det politiska samarbetet organiseras. Ansvariga presidier
ska i framtiden träffas två gånger per år för att hantera samverkansfrågorna..
Styrdokument som ligger till grund för det lokala folkhälsoarbetet är:
•

Västra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument.

•

Verksamhetsplan och budget för Ale kommun
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Avtalsparter
Detta avtal är slutet mellan Ale kommun och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden VGR. Avtalet
avser samverkan och samfinansiering av gemensamt arbete med social hållbarhet/folkhälsa i Ale
kommun.

Avtalstid
Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2017 till 31 december 2020. Avsikten är att påbörja nya
avtalsdiskussioner under våren 2020 för kommande avtal.

Samråd/samverkan
I arbetet med upprättandet av ett nytt avtalsskrivande har ett samråd skett med representanter i
Rådet för Hälsa och Trygghet, kommunstyrelsens ordförande, kommunchef samt med berörda
sektorchefer.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Parterna svarar gemensamt för finansieringen av:
Insatser utifrån årlig plan
Lön och omkostnader för Utvecklingsledare Social hållbarhet/Folkhälsa.
Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för HSN och kommunen. Hälso- och
sjukvårdsnämnden och kommunen ersätter för perioden 2017-2020, vardera 1 000 000 kronor per
år.

Barnperspektivet
Arbetet med social hållbarhet/Folkhälsa bedöms gynna barnperspektivet.
Miljöperspektivet
De tre dimensionerna miljö, ekonomi och sociala förhållanden förstärker ömsesidigt varandra och
det utvecklingsarbete som pågår i kommunen kopplar till FN:s 17 globala mål för hållbar
utveckling.
Funktionshinderperspektivet
Arbetet med Social Hållbarhet/Folkhälsa bedöms gynna funktionshinderperspektivet.
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Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningens bedömning är det nya samverkansavtalet har flera fördelar. Avtalet är i större
utsträckning inriktat på social hållbarhet och de underliggande förutsättningarna. Avtalet förändrar
också hur samverkan ska gå till på den politiska nivån. Genom att föra över ansvaret till de
politiska instanser som har ansvaret för respektive organisation skapas en tydlig koppling mellan
beslutande nivå och utvecklingen av social hållbarhet och folkhälsa. Med denna förändring
upphör rådet för hälsa och trygghet som tidigare varit reglerat i folkhälsoavtalet.
Förvaltningens förslag till Kommunstyrelsen är att kommunfullmäktige beslutar att fastställa nytt
samverkansavtal mellan Ale kommun och Västra Götalandsregionen avseende lokalt arbete med
social hållbarhet/folkhälsa i Ale kommun för perioden 2017 – 2020, samt att finansieringen sker
med budgeterade medel för folkhälsa.
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