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Förlängning av folkhälsoavtalet med Region Örebro län
Ärendebeskrivning
Kommunerna i norra Örebro län (KNÖL), Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och
Nora, inledde 2003, i samverkan med Örebro läns landsting, ett lokalt
folkhälsoarbete baserat dels på länets folkhälsoplan, dels på samverkansavtal
mellan kommunerna och landstinget. Våren 2012 ingick KNÖL-kommunerna och
Örebro läns landsting ett avtal gällande 2012-2015 om samverkan för lokalt
folkhälsoarbete.

Förslag
Nämnden för regional tillväxt, Region Örebro län, har vid sammanträde den
20 maj 2015 § 31 beslutat föreslå Region Örebro läns kommuner, Örebro läns
idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna och Örebro läns bildningsförbund att
Region Örebro läns folkhälsoavtal förlängs med ett år till och med år 2016 samt att
en dialog rörande nya folkhälsoavtal efter år 2016 påbföjas i samband med att en
välfärds- och folkhälsoplan arbetas fram och folkhälsofrågor processas i samband
med framtagandet av det regionala utvecklingsprogrammet (RUP).

Allmänna utskottets förslag
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag.
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§ 31 Förlängning av folkhälsoavtal
Diarienummer: 15RS1988
Handläggare: Lisbet Omberg

Sammanfattning
Syftet med avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete är att genom långsiktig samverkan
mellan parterna främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Samverkan ska utgå från hälsans
bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder för människors lika villkor till hälsa och livskvalitet.
Folkhälsoavtalen bygger på en länsgemensam modell. Folkhälsoavtalen har processats
tillsammans med länets folkhälsoplan. Grunden i avtalen är gemensam men det finns särskilda
skrivningar som varierar i länet utifrån lokala handlingsplaner, önskemål och behov av insatser.
Prioriterade uppdrag i avtalen är att:
1. samverka för en god hälsoutveckling
2. angripa den ojämlika fördelningen av hälsa
3. verka för en god hälsa hos barn och ungdomar
4. verka för ett hälsosamt åldrande
5. stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet

Ärendebeskrivning
Området välfärd-folkhälsa har av Nämnden för regional tillväxt fått i uppdrag att ta fram ett
förslag till förlängning av gällande folkhälsoavtal 2012-2015. Till uppdraget hör att belysa
justeringar i folkhälsoavtalen beroende av att Region Örebro län bildats och den pågående
regionala utvecklingsplaneringen.
Konsekvenser för Miljö-, Barn- och Jämställdhetsperspektiven
Folkhälsoavtalen utgår från det nationella folkhälsomålet med målområden och främjar därmed
miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Förlängning av folkhälsoavtalen innebär inga resurstillskott förutom de i avtalen överenskomna.
Uppföljning
Folkhälsoavtalen följs upp i verksamhetsberättelser.
Underlag
Kopior av folkhälsoavtal, bilaga § 31 : 1
Sammanfattning av bakgrund till folkhälsoavtalen, bilaga§ 31 :2
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Nämnden för regional tillväxt beslutar
Nämnden för regional tillväxt beslutar om ett års förlängning av länets folkhälsoavtal och föreslår
länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund med SISU ldrottsutbildarna och Örebro läns
bildningsförbund
a t t Region Örebro läns folkhälsoavtal med länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund med
SISU ldrottsutbildarna och Örebro läns bildningsförbund förlängs ett år till och med år 2016,
a t t samverkan i enlighet med folkhälsoavtalen sker i det regionala samverkansrådet, samt
att en dialog kring nya folkhälsoavtal efter år 2016 påbörjas i samband med att en välfärdsoch folkhälsoplan tas fram och folkhälsofrågor processas i samband med framtagandet av det
regionala utvecklingsprogrammet (RUP).

Delges:
Länets kommuner
Örebro läns idrottsförbund med SISU idrottsutbildarna
Örebro läns bildningsförbund
Förvaltningen regional utveckling område Välfärd och folkhälsa
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Avtal om.samverkan för lokalt f olJdtälsoårbete ·mellan
Hällefors koitnnun, Lj11snars~ergs kommtlit, ·_Liri_desbergs
kommun, ·Nora kontlllu11.och ·Ö rehro.läns·la~dsting.. ·..
Syftet med rubricerade.a\rtal att'genom :långsiktig s~verkaii:ni~llan parterna främja en god
och jartililchaISa ibefolkrifugeri..Nåtiönella, r~w9nala och kommunerrtas egiia mål får . . .
folkhälsa ska vara styrande. Samverkan ~k;a. utgå från. hälsans bestämitlngsfakh;>rer .och.·
inriktas på åtgärder'fc>r.mJii:rillskors:llkavill:kot tiHhalsa och.Hvsk\ralitet· · ·
··· · ·

·ar

Viktiga utgångspunkter för det gemensamma folkhälsoarbetet i iänet är att:
o. ·sainverk.a .för en god hälsoutVecklilig .
o · Angrlpä denojämlika fördelningen av hälsa .
o Verka får en god hälsa hos barn öch ungdomar
o Verka för ett hälsosamt åldrande
o Stätka det hälsofrämjande o6h sjukdomsförebyggande arbetet
Avtalet hygget på eri länsgemensam jno<Jell som syftar tjH att vidareutveckla det lokala ·
folkhälsoarbetet. F)tra iänsd~lar. ges stöd att hå stråtegiska resurspersoner för folkhälsoarbetet.
Därtill komnier i:estirser för att ~tVeckia folkhalsouisatser iri.öm: häis.o- och-sjtikvården, Örebro
läns·idrotlsforbund med srSUidroftsutbildama'sainfÖrebro läns bildiririgsförburid. ·
Utveckiing ska nås genom ök~d. fo!khälsov~tenskaplig kompetens och ökad s~verkan .
mellan folkhälsoaktörerna. Grund·'rot samverkan är Folkhälsopian med folkhälsopolitiska mål
...
.
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- En god ochjämlik hälsa i Örebro !an 20J2-2015
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Avtalet innehåller följande åtaganden:

Kommunerna ska
Cl
Cl

Cl

o
o
o

o

Aktivt använda samhällsplanering och kommunal verksamhet för att främja en jämlik
hälsa i befolkningen och motverka barnfattigdom.
Inom folkhälsoarbetet prioritera insatser för att främja barns och ungdomars livsvillkor
och levnadsvanor. Prioriterade samverkansområden är allas delaktighet och inflytande,
utbyggt stöd till föräldrar och vårdnadshavare, insatser för att främja psykisk hälsa, att
förskolans och skolans måluppfyllelse för hälsa och lärande nås samt barns trygga öch
säkra uppväxtvillkor.. . · · .··
·
··
Verka fqr-äldre_s hälsa m~d utgångsp~ .i de fyra hörnpelarna_.för ett gott. ~ldrånde;
Social gemeriskap,-'deiåldigh~t/niehirigsfulihetoc}i kärina sig behövd," fysisk·aktivfret
Qch goda niat\ranor; . . · · : . ·
. : ..
· · · · · .· :· . · . . ·· · · . ·
Löpande följa upp ·och utvärdera ~itt folkhälsoarbete en}igt detta avtal. Åtllgen skall
verksamhetsplari och bokshifför folkhälsoarbetet upprättas. Verksamhetenias kunskap
orri främj~de och.förebyggruide arbete"skafoitiöpande s_tödjas och utVe~klas·. . .
Ansv!U-a för beskn:vtifo.gen -a~ befolkn.irigens hälsa, iivsvillkor och l~vnadsvanor .
genom hälsokons~kvensbesknVning~, :välfårdsbÖkslut eller Ii1otsvarim<le, : _.· . · · ·
Som stöd för det egna folkhälso~betet säkerställa att malt umehar befåtiriingar som
folkhälsostrateg.och folkhälsopedagog där den g~mensarimia· s·atsQ}~gen minst ska
motsvara landstingsbiciraget. ·
· ·
· ··· · · ·
· · ·· · · · . :
Erbjuda arbetsplats, via ett folkhälso.team, åt en anstälid från·!?amhallsmediciriska
enheten och aktivt involvera denna mefodstödjåre ·i ·det hälsofr.ämjande ·arbetet med
barn och ungdomar.

Örebro läns iailds_ting.ska
Cl Erbjuda kunskaps~ och metodstöd fö~ konunµnemas folkhälsoarbete.
.
o Ta-'fram underlag som·beskrlver befolkningens h~lsa ochiewadsvanor, Underlaget
ska vara utfonnat så att det :kan·ge:st.öd för ställningstagande på konimuimivå samt
utgöra. ooderlag för utVärde~ng-av lök~lt folkhä1$oarbete. . . .
.
Cl Bistå .med kl,inskapsstöd vid ·up'pfö.ljni_
ng_och utvärdering. .
.
o Genom sämhälismedicin"ska enheten .stödja dethäls:ofränijfillde arbetet för barn och
unga i iänsdelen med en lokal resurs. Oenna resurs ska medverka i årbetet för ett
kunskapslyft i regionen, ett samarbete inom den regionala utvecklingsstrategin som
kan ge möjlighet till erfarenhetsutbyte samt stöd inom och länsdelarna emellan.
Cl Betona hälso- och sjukvårdens roll i det hälsofrämJande och förebyggande arbetet.

Parterna ska gemensamt
Cl
Cl

Verka för ökad dialog med läns- och kommuninvånarna.
Söka samverkan i folkhälsofrågor med länsstyrelsen, regionförbundet och andra
ansvariga inom folkhälsoområdet och närliggande områden för en hållbar och jämlik
hälsoutveckling i länet.

a Säkerställa att det finns ett gemensamt dialogforum för utbyte av erfarenheter och
uppföljning av regionala och lokala folkhälsomål. Till detta dialogforum adjungeras
representanter för övriga parter som har folkhälsoavtal med ÖLL; ÖLIF med SISU
idrottsutbildarna och Örebro läns bildrungsförbund.
·
a I dialogfotumet utarbeta lokala handlingsplaner med uppföljningsbara mål för
·
länsdelen.
a Utveckla samarbetet rörande hälsofrämjande utveckling i förskola och skola. .
a Utvärdera insatser utifrån detta avtal. Samhällsmedicinska enheten ÖLL ska bidra med
resurser för utvärderingen.

Ersättning
Kommunen ges årlig ersattning från landstinget med fdljande belopp: 1 003 130 kf.
.

.
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En förutsättning för att ersättning sk~ betalas ut är ~tt kommunerna haft verksamhet och
kostnad.er i enlighetmed ovanstående.. .·
·
.
Ersättningen u~b.etalas ha1våfsvis i eflerhand efler att kommilnema inkoinm.ifmed en
gemensam verkMtmhetsberättelse och ekonomisk redo-v. isning av hur medlen använts utifrån
··
· ·· .
a\rtaiade åtaganden.
Ersättningen gäller för år 2012. För de f.öljaride·åren justeras ersättningen, ·ehligt pris~ och
lönekompensation i la.Ildstingsfullmjiktiges ·verksåmhetsplan för respektive år. ·
~ ·.;
. ·. .

•1
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Tidsperiod för avtalet
Avtalet gäller för perioden 2012-20.lS .."Avst.ämning ska skeefter.2 år. Uppföljning av aVt~let
kommer att ske löpande \mder avtalsperioderi. Utvärd.erjng.kommet att ske tre år efter avtalets·
tecknande.
·
·
under
avtalSperioden
eller ändra i avtalet
Parterna kan
.
.
. justera
.
.. om de är eniga om detta.
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Bilaga till avtal om kommunalt folkhälsoarbete

Värdegrund för folkhälsoarbetet
Insatser utifrån detta avtal ska bygga på den värdegrund som uttrycks i ett flertal
internationella, regionala och lokala rekommendationer, handlingsplaner och måldokument
exempelvis:
WHO:s World Health Reports 2011WHO:s rapport Closing the Gap in a generation- Health equity through action on
the social determinants ofhealth 2008
WHO Tobakskonventionen 2003
Europa 2020: Europeiska unionens ekonomiska strategi
FN:s konvention om barns rättigheter 1989
Folkhälsopolitisk rapport 2010
Folkhälsorapport 2009
De svenska miljömålen proposition 2009/10: 155
Regional utvecklingsstrategi för Örebroregionen(RUS) 2010
Befolkningsundersökningar om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor

Grund för samverkan
Länets Folkhälsoplan medfolkhälsopolitiska mål -En god och jämlik hälsa i Örebro län
2012-2015 beskriver vad Örebro läns landsting, kommunerna och olika samverkansparter

prioriterar för att stärka och främja länsbefolkningens hälsa. Folkhälsoplanen för Örebro län
2012-2015 har följande utformning: tre strategiska målområden som totalt inrymmer elva
målområden, en övergripande vision för vart och ett av målområdena samt länsmål inom varje
målområde.
Folkhälsoplanen är ett strategiskt styrdokument men ska också ge struktur och långsiktighet i
länets folkhälsoarbete. Länets folkhälsomål utgår från de bestämningsfaktorer som påverkar
folkhälsan. För att bedriva ett framgångsrikt folkhälsoarbete krävs att många aktörer
samverkar för att nå de gemensamma målen så att intentionerna i länets folkhälsoplan kan
genomföras. Arbetet med att uppnå folkhälsomålen för länet ska därför utformas som ett
länsgemensamt utvecklingsarbete som berör kommuner och landsting i samverkan med andra
organisationer och huvudmän.

Samverkan i ett tydligt partnerskap, i syfte att utveckla gemensamma strategier och en
gemensam välfärds- och hälsopolitik för länet i riktning mot att minska skillnader i hälsa och
främjande av en hållbar social utveckling.
Fortsatt satsning på hälsofrämjande skolor och förskolor i syfte att ge stöd åt processerna att
stödja, stimulera, initiera och utmana till utveckling av regionens förskolor och skolor för
ökad måluppfyllelse och jämlika villkor
Fortsatt samverkan kring områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel med
utgångspunkt i den samlade nationella strategin för alkohol, narkotika, dopning och tobak och
länsstrategin för alkohol- och drogförebyggande arbete. Ett område att utveckla är arbete för
att förebygga spelberoende.
Metod- och kompetensutveckling och epidemiologisk bevakning för att fortsätta stödja det
_
lokala hälsofrämjande arbetet.
~
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