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Folkhälsa
Folkhälsa handlar om hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen. En
god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en god hälsa och att hälsan är jämlikt fördelad
mellan olika grupper i samhället.
Nationellt mål för folkhälsa
Sverige har det övergripande nationella folkhälsopolitiska målet ”att skapa förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (Prop.2007/2008/08:10).
Regionalt - Ett gott liv i Västra Götaland
På regional nivå finns en folkhälsopolitisk policy som utgör en gemensam
plattform för Västra Götalands folkhälsoarbete. Förslag på åtgärder som
skapar förutsättningar för en jämlik hälsa har formulerats i dokumentet
”Samling för Social hållbarhet åtgärder för jämlik hälsa” i Västra Götaland
som antogs i Regionfullmäktige 24 september 2013.
Lokalt folkhälsoarbete på Orust
Det övergripande målet med det gemensamma folkhälsoarbetet är att förbättra hälsan för
befolkningen inom kommunen. Orust kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra
Bohuslän har tecknat ett avtal om gemensam satsning på det fortsatta lokala folkhälsoarbetet
under 2016-2019. I enlighet med folkhälsoavtalet ska folkhälsoarbetet bedrivas på en strategisk
nivå och folkhälsorådet verka för att integrera folkhälsoperspektivet i de olika aktörernas
ordinarie verksamhet. En viktig del i folkhälsoarbetet är också utveckla och aktivt arbeta med att
synkronisera planeringsprocessen med den kommunala planerings- och budgetprocessen.
Den folkhälsopolitiska policyn för Orust kommun är vägledande för det lokala folkhälsoarbetet
tillsammans med kunskapsunderlag om befolkningens hälsa. Folkhälsorådet har med
utgångspunkt för Folkhälsopolitisk policy tagit fram fyra utmaningar inför 2017:
x
x
x
x

Trygga och goda uppväxtvillkor
Jämlika och jämställda levnadsvillkor
Ett ökat arbetsdeltagande
Ett åldrande med livskvalité

Folkhälsoplan
En god folkhälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling och tillväxt i kommunen. Denna
folkhälsoplan beskriver inriktningen för Orust kommuns folkhälsoarbete under år 2017.
Under 2017 kommer folkhälsorådet arbeta med att integrera folkhälsoarbetet i de kommunala
budgetprocessen i samband med att en ny styrmodell kommer att införas. Det kommer också att
tas fram ett välfärdsbokslut som kommer att ligga till grund för fortsatta prioriteringar.
Processtöd
Folkhälsostrategen kommer att medverka i och stödja det alkohol-och drogförebyggande arbetet,
arbetet mot våld i nära relationer, jämställdhetsarbetet, implementering av barnkonventionen och
brottsförebyggande arbetet Trygg på Orust.
Det kommer också att anordnas en seniormässa i samarbete med anhörigsamordnare och
studieförbundet vuxenskolan.
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Utvecklingsmedel
Det har funnits möjlighet för verksamheter och föreningar att ansöka om utvecklingsmedel inom
ramen för de prioriterade utmaningarna. Beviljade ansökningar 2017 är:
Trygga och goda uppväxtvillkor
Att ge alla barn möjlighet att kunna simma- bidrag till utbildning för simskolelärare
En drog fri avslutning i år 9 – att anordna en drogfri avslutningsfest för eleverna i år 9
tillsammans med föräldrarna.
Barnrytmik på öppna förskolan – att kunna ge alla besökare en gemensam upplevelse
i form av rytmik
Trygg på Orust – informationskampanj riktat till ungdomar om alkohol, droger och
trafiksäkerhet
Att öka jämställdheten och jämlikheten
Gruppverksamhet – gitarrspel för ensamkommande flyktingar och svenska ungdomar.
Personlig utveckling för personer med psykisk ohälsa – inköp av surfplattor
Frivilliga resursgruppen vid extraordinära händelser- material, kläder
Dans för alla åldrar

Åldrande med en livskvalitet
Curling PRO- fritidsaktivitet för seniorer
Fun2go cykel för att främja fysisk aktivitet för äldre och funktionshindrade
Aktiviteter på Eklunden -seniorboende
Stöd och gemenskap för anhörigvårdare
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Budget 2017
HSN

Kommun

Övrigt

Folkhälsosamordnare
lön (inkl. lönebikostnader)
omkostnader (adm.kostnader, resor, kurser
m.m.)

340 000

340 000

40 000

40 000

100000

80 000

Ansökningar enligt plan

112000

90 000

Ett åldrande med livskvalité
Ansökningar enlig plan

88 000

65 000

Folkhälsopris
Övriga insatser
Föreläsningar kultur
Seniormässa
Alkohol-och drogförebyggande insatser

10 000
30 000
10 000
20 000
25 000

30 000
10 000
20 000
25 000

25 000

75 000
25 000

800 000

800 000

Folkhälsoinsatser enligt folkhälsoplan
Trygga och goda uppväxtvillkor
Ansökningar enligt plan
Jämställda och jämlika levnadsvillkor

Våld i nära relationer
Övrigt

Summa (exkl medel från tidigare år)

Soc.styrelsen
140 000

Ingående saldo från föregående år*
Totalsumma folkhälsoinsatser

Kerstin Gadde
Ordförande folkhälsorådet
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Folkhälsostrateg
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