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Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete – HSN och Tranemo kommun 
Kommunen tar årligen fram en verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet med 

budget, mål, planerade insatser samt hur dessa ska följas upp. Kommunens folkhälsostrateg 

sammanställer planen i dialog med Västra Götalandsregionens avdelning folkhälsa. 

Kommunens ansvariga nämnd, och södra hälso- och sjukvårdsnämnden, fastställer planen.   

 

Det övergripande nationella folkhälsomålet 
Det övergripande nationella folkhälsomålet ändrades något till följd av Regeringens 

proposition 2017/18:249, God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik. Det nya 

målet är ”att folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik 

hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. 

Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur har 

omvandlats från elva till åtta målområden som grundar sig på hälsans 

bestämningsfaktorer. En medveten folkhälsopolitik kan och bör förbättra villkoren för 

de grupper som är socialt och ekonomiskt mest utsatta och som därmed löper störst 

risk att drabbas av ohälsa och för tidig död. Det är särskilt angeläget att folkhälsan 

förbättras för de grupper i befolkningen som är mest utsatta för ohälsa. 

 

Mål för det gemensamma folkhälsoarbetet 

1. Det tidiga livets villkor 

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 

5. Boende och närmiljö 

6. Levnadsvanor 

7. Kontroll, inflytande och delaktighet 

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

 

Västra Götalandsregionens mål 

 

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att företräda befolkningen och att verka för 

en god hälsa och vård på lika villkor. Nämndens mål- och inriktningsdokument 2019 

är utgångspunkten för nämndens beställningsarbete och för de avtal som nämnderna 

tecknar med vårdgivare och andra huvudmän. Dokumentet lyfter fram vad nämnden 

vill prioritera inför 2019 för att uppnå en förbättring av befolkningens hälsa och 



      
 
 
 
 
 

2 
 

säkerställa att invånarna får tillgång till en god hälso- och sjukvård på olika 

vårdnivåer, tandvård, insatser vid funktionsnedsättning och folkhälsoinsatser.  

 

Regionfullmäktiges budget 2019, med dess prioriterade mål och fokusområden, är det 

överordnade styrdokumentet och utgångspunkten för nämndens mål- och 

inriktningsdokument. En förbättrad folkhälsa är en viktig strategisk framtidsfråga för 

hela Västra Götaland. Förutsättningarna för bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa 

på lika villkor påverkas av flera faktorer där arbete, utbildning, ekonomisk och social 

trygghet samt omgivande livsmiljöer är de mest grundläggande. En av utmaningarna 

är de sociala skillnaderna i folkhälsa och att hälsan i vissa utsatta grupper inte 

utvecklats på samma positiva sätt som i befolkningen som helhet. Den psykiska 

ohälsan ska minska, utanförskap och segregation ska brytas och kopplingen mellan 

utbildning och arbetsliv stärkas. Skillnaderna i livsvillkor och hälsa ska också minska. 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fokuserar på barn och unga med särskilt fokus på 

psykisk ohälsa och sjukdom, mest sjuka äldre samt personer med 

funktionsnedsättning.  

 

Andra viktiga styrdokument är Vision Västra Götaland – Det goda livet, Västra 

Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020, 

Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götaland, Handlingsplanen 

det goda livet för de mest sjuka äldre, Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020, 

Handlingsplan fullföljda studier samt Handlingsplan för det systematiska arbetet med 

mänskliga rättigheter.  

 

Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 

är huvudverktyget för att, i samverkan i Västra Götaland, genomföra den 

gemensamma visionen om Det goda livet. Ett kompletterande verktyg i det arbetet är 

”Samling för social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland”. Södra 

hälso- och sjukvårdsnämndens mål och inriktningsdokument 2017-2019 är 

utgångspunkten för planering av beställningsarbetet och för de avtal som nämnden 

tecknar med olika vårdgivare och andra huvudmän inom sitt geografiska 

ansvarsområde.  

 

Nämnden anpassar arbetet efter sina förutsättningar och prioriteringar men Mål- och 

inriktning följer nu regionens upplägg med prioriterade mål och fokusområden. Till det har 

nämnden också pekat ut aktiviteter.  
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Dokumentet lyfter fram vad nämnden vill prioritera inför 2019 för att uppnå en förbättring 

av befolkningens hälsa och säkerställa att invånarna får tillgång till en god hälso- och 

sjukvård på olika vårdnivåer, tandvård, insatser vid funktionsnedsättning och 

folkhälsoinsatser mm.  

Handlingsplan fullföljda studier 2017–2020, beskriver Västra Götalandsregionens 

kraftsamling för att barn och ungdomar ska klara skolan med godkända betyg. 

Handlingsplanen innehåller fem delområden för arbetet med fullföljda studier; samverkan, 

psykisk hälsa, livsvillkor och levnadsvanor, studiemotivation och migrationsbakgrund. 

Södra hälso- och sjukvårdsnämndens övergripande mål  

Hälso- och sjukvårdsnämndens övergripande mål speglar önskat läge och vad nämnden vill 

åstadkomma för invånarna genom sitt beställningsuppdrag fram till 2019.  

 

• En jämlik- och jämställd hälso- och sjukvård och tandvård som kännetecknas av 

hälsofrämjande synsätt, hög tillgänglighet och god kvalitet som ges inom givna 

resurser och på lika villkor.  

• Ett välfungerande lokalt folkhälsoarbete som främjar hälsa och förebygger sjukdom 

och skada och ger hälsovinster för invånarna.  

• Stärkt delaktighet hos befolkningen.  

 

Södra hälso- och sjukvårdsnämndens prioriterade grupper är barn och unga med särskilt 

fokus på psykisk ohälsa och sjukdom, mest sjuka äldre, personer med funktionsvariation och 

personer med cancer. 

 

Tranemo kommuns mål  

Det övergripande målet med folkhälsoarbetet i Tranemo kommun är att bevara den hälsa 

som finns, att lyfta fram den men samtidigt arbeta förebyggande för att förhindra att ohälsa 

uppkommer. Satsningarna mot den ohälsa som finns tar alltid stort fokus men i längden 

gynnar det samhället i stort. Folkhälsoarbete är en långsiktig process. 

 

I folkhälsoarbetet i Tranemo kommun kommer således hälsa definieras som:  

”Den grad i vilken individer eller grupper är kapabla att, å ena sidan, förverkliga sina mål och 

tillfredsställa sina behov och, å andra sidan, förändra eller hantera sin omgivning. Hälsa ska 

således betraktas som en resurs i det dagliga livet, inte som livets mål; det är ett positivt 

begrepp som betonar sociala och personliga resurser såväl som fysisk kapacitet” (WHO 1984). 
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Prioriterade områden 

1. Det tidiga livets villkor 

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 

6. Levnadsvanor 

7. Kontroll, inflytande och delaktighet 

 

Styrdokument 

Tranemo kommun och Västra Götalandsregionens södra hälso- och sjukvårdsnämnd har 

slutit ett avtal gällande samverkan i lokalt folkhälsoarbete i Tranemo kommun. Syftet med 

avtalet är att det finns ett gemensamt intresse för en jämlik och god hälsa hos befolkningen. 

Utifrån avtalet blir samverkan kring åtgärder och insatser betydelsefulla i det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Avtalet gäller under tiden 2017-2020.   

  

Gemensam folkhälsobudget för verksamhetsår 2019 

Kommun Befolkning 

SCB 171231 

Folkhälso

avtal  

tjänst 

 

Folkhälso

avtal 

insatser  

14 kr/inv 

Totalt   

kommunen 

Totalt/utbetalat i 

halvårsbelopp 

Tranemo 11841 374500 kr 165774 kr 540274 kr 270137 kr 

 
 

Folkhälsostrateg 
 

HSN 

 

Kommun 

 

Totalt 

Tjänst folkhälsostrateg 374 500 125 500 500 000 
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Intäkter baseras på avtal om folkhälsoinsatser med totalt 14 kr per invånare, samt avtal 

om folkhälsosamordning med (HSN) ca 360 000 kr + (kommun) 140 000 kr.  
 

Totalt Intäkter HSN 2017    540 274 kr (374 500 kr + 165 774 kr) 

Intäkter Kommunen     291 274 kr (125 500 kr + 165 774 kr) 

Intäkter annan finansiär      

Totalt    831 548 kr  

Tjänst folkhälsosamordnare  - 500 000 kr 

Medel till Folkhälsoinsatser    331 548 kr 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Insatsområden   

Område 1 - Det tidiga livets villkor  

totalt  

 

75 000 kr 

Föräldrastöd  25 000 kr 

Ökad psykisk hälsa   20 000 kr 

Utmärkt Förening  10 000 kr 

Trygghet i bostadsområde  20 000 kr 

   

   

Område 2 - Kunskaper, kompetenser och 

utbildning 

totalt 

 

75 000 kr 

Fullföljd grundskola och gymnasieutbildning  20 000 kr 

Samling för daglig rörelse  15 000 kr 

Elevhälsa  10 000 kr 

Aktiviteter i den öppna fritidsverksamheten -även vuxna  15 000 kr 

Samverkan polis, socialtjänst, skola  15 000 kr 
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Område 6 - Levnadsvanor   50 000 kr 

ANDT-S - arbete i skolan – förankring ANDTpolicy, 

ANDT-S  kompetenshöjande skolpersonal 

 30 000 kr  

  

Främja goda levnadsvanor, fysisk aktivitet och sunda 

matvanor – hela livsperspektivet 

 

20 000 kr 

   

Område 7 - Kontroll, inflytande och delaktighet  50 000 kr 

Ungdomsinflytande Stärka ungas möjligheter till 

inflytande i de demokratiska processerna 

 

25 000 kr 

Integration – bl.a Hälsokommunikation  10 000 kr 

Samverkan med civilsamhället (se över IOP)  15 000 kr 

   

ÖVRIGT   

Ungas hälsa  25 000 kr 

   

Övriga kostnader  56 548 kr 

Frivilliga insatser för att främja hälsa  Folkhälsobidrag m.m. 20 000 kr 

Frivilliga insatser för att främja hälsa - UNGA Folkhälsobidrag m.m 10 000 kr 

BRÅ - Brottsförebyggande rådet  Bidrag Grannsamverkan m.m. 20 000 kr 

Livsviktigt Föreläsningar Samverkan   6 548 kr 

Totalt  331 548 kr 
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Aktiviteter 

Målområde Vad? Hur? Indikatorer/uppföljning 

Område 1 - Det tidiga 

livets villkor  
 

Föräldrastöd  

 

Erbjuda föräldrar/vårdnadshavare möjlighet till 

föräldrastöd i både ABC och Älskade Barn 

Ev Barnpassning 

 

Föräldraföreläsning Vår + Höst 2019 

 

Utvärdering Föräldrastöd 

KOLADA - Invånare 16-84 år med bra 

självskattat hälsotillstånd kommun, andel 

(%), nedsatt psykiskt välbefinnande 

kommun, andel (%) 

Elevers upplevelse av trygghet i skolan, åk 

9, andel (%) – KKIK – Skolinspektionen 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta 

hushåll, andel (%) 

Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, 

andel (%) 

Invånare 15-17 år lagförda för brott, 

antal/1000 inv 

 

 Ökad psykisk hälsa Se över samverkan tvärsektoriellt för att finna vägar 

att arbeta för ungas psykiska hälsa.  

Samverkan med kuratorer och skolsköterskor - 

Elevhälsan 
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 Trygghet i bostadsområde Samverkan med Tranemo bostäder, ev även andra 

aktörer 

Trygghetsenkät i samverkan med 

bostadsbolag 

     

Område 2 - Kunskaper, 

kompetenser och 

utbildning 

Fullföljd grundskola och 

gymnasieutbildning 

Ökad skolnärvaro – minskad frånvaro 

Hemmasittare 

Gymnasieelever - examen eller studiebevis 

inom 4 år, hemkommun, andel (%) 

 

Behörighet till gymnasieskolan 

(Skolverket) 

 

Skolnärvaro 

Hälsa på lika villkor 

Upplevd hälsa enligt SHIS – Salutogenic 

Indicator Health Scale 

 Samling för daglig rörelse Samverkan med idrott och hälsa i skolan. Pulsklockor 

inköpta 2018.  

 Elevhälsa Samverka med skola, förskola, föreningsliv och 

funktionsvarierade 
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 Aktiviteter i den öppna 

fritidsverksamheten -även vuxna 

Utmärkt Förening HLV 2019 

 Samverkan polis, socialtjänst, skola Samverkan kring Unga – ev kompetenshöjning 

Område 6 - 

Levnadsvanor  

  

Främja goda levnadsvanor, fysisk 

aktivitet och sunda matvanor. – Alla 

åldrar 

Levnadsvanor och Livsstil – fortsatt studiecirkel med 

samverkan ABF 

 

 

Antal deltagare  

Upplevelse av hälsa 

HLV 2019 

 ANDT-S  förankring ANDT policy, kompetenshöjning. 

långsiktigt ANDT-S arbete i skolan. Arbeta med 

förebyggande aktiviteter/program på högstadiet.   

Uppföljning av CAN 

- Tobaksvanor 

- Alkoholvanor 

       -      Drogvanor 
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Område 7 - Kontroll, 

inflytande och 

delaktighet 

Ungdomsinflytande  Stärka ungas möjligheter till inflytande i de 

demokratiska processerna. 

Utveckla ett ungdomsråd 

Nöjd Region – Index  - helheten - 

(Medborgarundersökningen)  

 

Nöjd Medborgarindex – helheten - 

(Medborgarundersökningen) 

 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, % 

SCB 

 

 

 Integration   bl.a Hälsokommunikation i samverkan med 

etableringen 

 Samverkan med civilsamhället (se 

över IOP) - Samhällsengagemang  

Öka delaktigheten i samhället och 

främja engagemang. 

 

Övrigt Ungas hälsa  

Aktivt arbete med drogfria 

ungdomsaktiviteter. 

Föreläsningar - bidrag 

SamFu (arbete mot ungdomsbrottslighet)  

Årskurs 9, Samlevnadsdagar, Avslutningslunch 

Utvärdering - enkät av SamFu-dagen.  

Upplevd hälsa enligt SHIS – Salutogenic 

Indicator Health Scale 

 Frivilliga insatser för att främja 

hälsa 

Uppmuntra föreningar och andra aktörer att söka 

bidrag till hälsofrämjande projekt.  

Antal bidragsansökningar.  
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 Frivilliga insatser för att främja 

hälsa - UNGA 

Uppmuntra föreningar och andra aktörer att söka 

bidrag till hälsofrämjande projekt. – PRIO UNGA 

Antal bidragsansökningar. 

 Brottsförebyggande arbete  

Öka tryggheten i kommunen.  

Grannsamverkan  

Samverkansavtal med polisen 

SamFu för årskurs 7 

Trygghetsvandringar - Trygghetsmöten 

Polisens statistik över antal brott i 

kommunen.  

Trygghetsenkäter i olika åldersgrupper 

 Övergripande arbete Tema Livsviktigt i samarbete med vårdcentraler, 

bibliotek, studieförbund. Fokus helhetshälsa. 

 

 Öka medvetenheten om 

folkhälsoperspektivets relevans 

Uppdaterad hemsida kvartalsvis/vid behov med 

nyheter och information om folkhälsa kopplat till de 

åtta folkhälsomålen. 

Undersöka möjlighet till utskick till hushåll med 

information om folkhälsa. 

 

 Trygg och Säker kommun Samverkan mellan trygghetssamordnare, 

säkerhetssamordnare och folkhälsostrateg – arbete 

med EST-inspirerade gemensamma lägesbilder. 
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