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Folkhälsokommittén 

Datum 2015-11-19 
Diarienummer FHK 1-2015 

 

Detaljbudget folkhälsokommittén 2016 

1. Sammanfattning 
  

 
 

Folkhälsokommittén kommer under 2016 arbeta med de av regionfullmäktige prioriterade 

målen: 

- Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska  

- Den psykiska ohälsan ska minska 

Fokus kommer att ligga på utvecklingsarbetet inom ramen för Samling för social hållbarhet – 

åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland, med prioritet på arbete för att skapa trygga- och 

goda uppväxtvillkor, ökat arbetsdeltagande och psykisk hälsa/suicidprevention. Kopplat till 

det regiongemensamma arbetet med fokusområdet ”Bryt utanförskap och segregation och 

stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv” kommer folkhälsokommittén bidra till 

att samla och förstärka arbetet för att alla elever lämnar grundskolan och gymnasiet med 

fullständiga betyg. 

Arbetet kommer under året att följas utifrån de regiongemensamma indikatorerna samt 

kvalitativa återrapporteringar av utvecklingsarbetet.  

 Skillnader i förtida dödlighet mellan låg-och högutbildade ska minska  

 Andel barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll ska minska  

 Andelen unga (18-24 år) som inte har avslutat gymnasiet och som inte studerar ska 

minska  

 Skillnader i självskattad hälsa mellan låg- och högutbildade ska minska 

Folkhälsokommittén har dessutom regionfullmäktiges uppdrag att fördela 

organisationsbidrag. Därtill ger kommittén verksamhetsstöd, utvecklingsmedel samt ett årligt 

folkhälsostipendium. 
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2. Verksamhet 
  

2.1 Prioriterade mål 2016-2018 
  

Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska och den psykiska ohälsan ska 
minska 

Folkhälsokommittén arbetar utifrån dessa två prioriterade mål genom de fyra 

utmaningsområden som finns i ”Samling för social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa i 

Västra Götaland” tillsammans med utmaningsområdet ’goda levnadsvanor’ från 

folkhälsopolitisk policy samt det prioriterade utmaningsområdet ’psykisk 

hälsa/suicidprevention’.  

 

Trygga och goda uppväxtvillkor  

1. Kvalitetssäkra och förbättra arbetet på hälsofrämjande arenor för alla barn och särskilt de 

som lever med små ekonomiska resurser. 

 Ställa samman kunskap och stimulera kunskapsutveckling om metoder för arbete på 

hälsofrämjande arenor, t ex förskolor och familjecentraler. Öka fokus på att nå grupper 

som inte nås i dag.  

 

2. Systematisera, tillgängliggöra och utveckla kunskap om barn och ungas hälsa. 

 Stärka och utveckla relevanta mätsystem så som elevhälsodatabasen och liknande.   

 Utifrån formella samverkansstrukturer stimulera kunskapsutveckling och forskning 

med fokus på barn och unga och bidra till spridning och användning. 

Ökat arbetsdeltagande 

1. Öka antalet personer som lämnar grundskolan och gymnasieskolan med fullständiga betyg. 

 Bidra till samordning, nätverksbyggande och kunskapsstöd gällande hälsofrämjande 

insatser i samverkan med kommunerna och kommunalförbunden.   

 Att delta i samverkansgrupper för att utveckla kompletterande och alternativa 

studieformer för att de som inte gått igenom det formella utbildningssystemet ska få 

fler chanser till utbildning.  

2. Förbättra förutsättningarna för delaktighet på arbetsmarknaden för grupper som har svag 

eller ingen anknytning till den. 

 Sprida kunskap, erfarenhet och modeller från utvecklingsarbeten tillsammans med 

samarbetsaktörer så som exempelvis samordningsförbunden. 

 

Åldrande med livskvalitet 

1. Bidra till att fler grupper äldre är socialt delaktiga. 

 Ta initiativ till hälsoekonomisk beräkning avseende hälsofrämjande insatser riktade till 

flera grupper av äldre.  
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Goda levnadsvanor 
1. Systematisera, tillgängliggöra och utveckla kunskap om goda levnadsvanor.  

 Sprid/översätt forskningsresultat och erfarenheter internt och externt.   

 

Psykisk hälsa och suicidprevention 
1. Arbeta för en bättre psykisk hälsa genom att intensifiera jämlikhetsarbetet.  

 I samverkan med andra aktörer belys och analysera kopplingarna mellan psykisk hälsa 

och jämlikhet.   

2. Öka kunskapen om förebyggande insatser inom området ”Våld i nära relationer” och 

förutsättningarna för stöd till de som blivit utsatta.   

 Ta initiativ till kompetenshöjning med fokus på ett normkritiskt förhållningssätt, i 

samverkan mellan interna och externa samverkanspartner.  

3. Bidra till en långsiktig utveckling av befolkningsinriktad suicidprevention i Västra 

Götaland med fokus på skolan som arena.   

 Fortsätta och utveckla samarbetet med idéburna organisationer, kommuner och andra 

samhällsaktörer.  

Hållbar utveckling och samverkan 
1. Systematisera, tillgängliggöra och utveckla kunskap med fokus på social hållbarhet – 

minska skillnaderna i hälsa.   

 Utvärdera och utveckla/avsluta/skapa samverkan för fortsatt fokus på social hållbarhet 

– minska skillnader i hälsa, internt och externt. 

 Undersök intresset för att genomföra en utbildning med fokus på begreppen 

evidensbasering, kunskapsbaserat, erfarenhetsbaserat, framgångsfaktorer och liknande. 
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2.2 Fokusområden  
  

Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning 
och arbetsliv 

Folkhälsokommittén prioriterar inom fokusområdet arbetet för fullständiga betyg i 

grundskolan och gymnasiet. Arbete sker redan nu inom ramen för det prioriterade målet att 

minska skillnader i livsvillkor och hälsa, men med ambitionen att under 2016 stärka upp och 

samla det arbete som pågår inom Västra Götaland.  

 

1. Samla och förstärk arbetet för att alla elever ska lämna grundskolan och gymnasiet med 

fullständig studiegång.  

 Samla och kartlägg Västra Götalandsregionens arbete som syftar till målet. 

 Ta initiativ till en gemensam kraftsamling internt och externt för att uppnå målet. 

 
  

4. Ekonomi  
  

4.1 Ekonomiskt resultat  
  

Folkhälsokommittén har för 2016 års verksamhet anvisats 44,1 Mkr i regionbidrag. Av dessa 

medel har folkhälsokommittén valt att fördela i stort oförändrade belopp till folkhälsoprojekt 

jämfört med 2015. Folkhälsokommittén har regionfullmäktiges uppdrag att fördela 

organisationsbidrag till NTF, Kvinnojourer i Väst samt till Länsnykterhetsförbundet Västra 

Götaland. 

 

Med omorganisationen har vissa kostnader för personal och relaterade kostnader omfördelats, 

vilket ger bilden av ökade kostnader med 2,6 Mkr. Med en oförändrad budget har detta 

medfört minskningar i andra budgetposter. Psykisk hälsa/ suicidprevention har anvisats 3,0 

Mkr för 2016 och inkluderats i kostnader för utveckling av prioriterade områden. Eftersom 

kostnader för förtroendevalda och kostnader för kommitténs egen verksamhet varit lägre än 

budgeterat under 2015, bedöms ett budgeterat belopp på totalt 0,8 Mkr för 2016 jämfört med 

1,4 Mkr 2015. 

 

Verksamhet Budget 2015 Budget 2016 

Folkhälsokommittén     

Folkhälsokommittén pol arvoden 700 000 500 000 

Löner/omk. 13 100 000 15 716 000 

Utveckling av prioriterade områden 7 400 000 7 400 000 

Psykisk hälsa/Suicidprevention/Våld 900 000 3 000 000 

Stöd till utvecklingsområden     

Projektmedel 6 500 000 6 500 000 

Organisationsbidrag 11 000 000 10 500 000 
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Uppdragsverksamhet 3 800 000 3 155 000 

Folkhälsokommittékostnader  700 000 300 000 

Regionbidrag 43 200 000 44 071 000 

Summa 43 200 000 44 071 000 

 


