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Folkhälsa – nationellt
Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik:

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen
och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation
En jämlik hälsa
En grundläggande utgångspunkt för folkhälsopolitiken är att alla ska ha samma möjligheter till en
god hälsa och ett långt liv. Så är inte fallet i verkligheten. För även om folkhälsan i Sverige
utvecklas positivt för befolkningen som helhet har hälsoklyftorna ökat under de senaste
decennierna. Att hälsan är ojämlikt fördelad över befolkningen hänger till stor del samman med
människors socioekonomiska förhållanden och sociala position. En central utgångspunkt i
folkhälsoarbetet är att människors livsvillkor och levnadsvanor går att påverka politiskt.1 januari
2020 blev Barnkonventionen lag, vilket medför nya juridiska möjligheter och utmaningar att
förhålla sig till, där fokus är barnets bästa, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv som ska
finnas med i det strategiska folkhälsoarbetet.

Det lokala folkhälsoarbetet
Denna plan med budget beskriver inriktningen för Orust kommuns folkhälsoarbete under år 2021
och har sin utgångspunkt i en samlad bild av nationella, regionala, lokala mål och redovisningar
som berör folkhälsan.
Det övergripande målet för det lokala folkhälsoarbetet på Orust är :

Förbättra hälsan för befolkningen inom kommunen och att främja jämlikhet i hälsa.
Avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden
Orust kommun ingår i fortsatt samverkansavtal med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
2020-2023 för att bedriva det gemensamma folkhälsoarbetet. Arbetet skall omfatta hälsofrämjande
och/eller tidigt förebyggande insatser.
Folkhälsorådet
Folkhälsoarbetet skall ha en politisk styrning och bedrivas på en strategisk nivå.
Folkhälsorådets uppgift är att bedriva arbetet så att folkhälsoinriktat synsätt blir del av det ingående
parternas ordinarie verksamheter. Representanterna i Folkhälsorådet har ansvar att ta med sig inspel från
respektive nämnder och verksamheter samt återföra folkhälsorådets arbete tillbaka till dessa.
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Planerade folkhälsoinsatser
Folkhälsorådet arbetar på olika sätt för att nå målet och integrera folkhälsoarbetet i de olika aktörernas
ordinarie verksamheter.

Trygga och goda uppväxtvillkor
Folkhälsorådet har beslutat att under 2021 med trolig förlängning 2022 avsätta medel för att
främja barn och ungas psykiska hälsa, framför allt för de barn som lever i familjer där det
förekommer som har psykisk ohälsa, missbruk och eller våld. Tanken är att utifrån goda
exempel starta gruppverksamhet för dom barnen som sedan förväntas implementeras i
ordinarie verksamhet.
Hälsofrämjande och förebyggande arbete
Folkhälsorådet utvecklar och förstärker det folkhälsoarbete som pågår i kommunen genom att
representanterna i folkhälsorådet tar med sig folkhälsoperspektivet ut i sina led.
Folkhälsostrategen ger processtöd och medverkar i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet
som pågår i kommunens verksamheter. Där ingår:
‐
‐

Barnperspektivet – barnets bästa skall beaktas i alla beslut som rör barn
Alkohol- och drogförebyggande arbete

‐

Föräldrastöd

‐

Trygghetsarbete - brottsförebyggande arbete

‐

HBTQI -policy

‐
‐

Förebyggande arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
Främja psykisk hälsa och förebygga ohälsa utifrån Närsjukvårdsgruppen arbete

Seniormässa
Folkhälsorådet har för avsikt att genomföra en seniormässa vartannat år vilket kommer att
genomföras hösten 2021 under att det finns förutsättningar pga. Covid-19. Seniormässan
genomförs i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan och anhörigsamordnaren i Orust
kommun. Seniormässan visar på vilket utbud det finns för de äldre i kommunen, tips på
egenvård, föreläsningar etc. med syfte att främja hälsan. För dom som inte har möjlighet att
besöka mässan görs det hembesök.
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Folkhälsopriset
Folkhälsorådet delar ut ett årligt folkhälsopris på 10 000 kronor för att stimulera och
uppmuntra till insatser för att förbättra folkhälsan på Orust. Folkhälsopriset utdelas till enskild
person eller personer, till förening eller annan sammanslutning, som i ett brett perspektiv
påverkar människors hälsa i en positiv riktning. Priset delas ut på ett av kommunfullmäktiges
sammanträden.

Stimulansmedel föreningslivet
Folkhälsorådet har beslutat att avsätta 10 000 kronor för att stimulera föreningslivet som gör en
god insats för folkhälsan.

Covid- 19
Året 2020 blev på många sätt inte som planerat pga. smittspridningen av Covid- 19. De
utvecklingsmedel som folkhälsorådet beviljade blev utbetalda till de olika verksamheterna men en
del av dom blev inte utförda som planerat. I enlighet med beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
och i Folkhälsorådet så har de verksamheter och organisationer som önskat föra över medlen till
2021 beviljats att göra det. Uppföljningen av dessa kommer att ske i 2021- års uppföljning. Vilka
projekt det handlar om går att läsa i Folkhälsorådets protokoll 201020 § 184 och bilaga
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Budget 2021
Avser kommun: Orust

HSN

Kommun

Övrigt

Intäkter
Ingående saldo från föregående år
Årets medel enl. samverkansavtal
folkhälsa
SUMMA INTÄKTER FÖR ÅRETS
INSATSER

221 500**

221 500**

840 000

840 000

1 061 500

1 061 500

370000

370000

40000

40000

410000

410000

221 500

221 500

50 000*

Kostnader
Folkhälsostrateg, fördelas enligt
följande:
lön (inkl. lönebikostnader)
omkostnader (adm.kostnader,
resor, kurser m.m.)
SUMMA KOSTNADER FÖR
FOLKHÄLSOSTRATEG
Folkhälsoinsatser, fördelas enligt
följande:
Beviljade medel 2020 som förs
över till 2021 **
Pågående insatser med medel
över från föregående år
(planerade som 1‐åriga 2020)
Psykisk hälsa
Nya ettåriga insatser med medel
från 2021
Trygga och goda uppväxtvillkor
Hälso främjande och
förebyggande insatser
Seniormässa
Folkhälsopris
Stimulansmedel föreningar
Övrigt
SUMMA KOSTNADER TOTALT

50 000 *

SUMMA TOTALT (INTÄKTER ‐
KOSTNADER
)

300 000

320000

50 000
40 000
10 000
10 000
20 000

50 000
40 000

651 500

651 500

50 000

1 061 500

1 061 500

50 000

20 000
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* Stimulansmedel psykisk
hälsa
** Medel som är beviljade
2020 men kommer att
utföras och följas upp 2021
pga Covid 19. Medlen är
utbetalda till respektive
verksamhet. Se bilaga.
Budget mailas senast den 1
december 2020 till:
Agneta Eriksson,
agneta.eriksson@vgregion.se

Henån 201127

Ordförande Catharina Bråkenhielm

Folkhälsostrateg Anna Sandberg
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