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Inledning 
 
Enligt avtalet om lokalt folkhälsoarbete ska det varje år sammanställas en verksamhetsberättelse för respektive kommun i Skaraborg som 
beskriver en uppföljning av dess åtagande i folkhälsoavtalet, samt utvalda delar av det föregående årets planerade folkhälsoarbete.  

Folkhälsoarbetet ska, så som det står i avtalet, ”innehålla systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och 
utjämna skillnader i hälsa. Det ska bedrivas med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens livsvillkor, livsmiljöer 
och levnadsvanor. Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och förebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska bygga på långsiktighet och utgå 
från befolkningens behov.” 
 
Syftet med verksamhetsberättelserna 
Att Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, kommunerna och andra intressenter ska få en enkel och överskådlig bild över det folkhälsoarbete som 
har genomförts under året i respektive kommun och i Skaraborg. 
 
Att ge underlag för dialog och vägledning för beslut, uppdrag och insatser. 
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Del 1   
Uppföljning av folkhälsoavtalet 

Åtaganden i avtalet Helt 
uppfyllt 

Delvis 
uppfyllt 

Ej 
uppfyllt 

Inlett 
processen för att 

uppfylla åtagandet 

Motivering till svaret 

Folkhälsoarbetet ska vara 

långsiktigt och utgå från 

befolkningens behov 

☒ ☐ ☐ ☐ Att arbeta långsiktigt och utgå från befolkningens behov är en ständigt 
pågående process. Program för social hållbarhet 2019 - 2022 har 
antagits av kommunfullmäktige.  

Folkhälsoarbetet ska ha tydliga 

mål och en tydlig uppföljning 

☐ ☒ ☐ ☒ Arbete pågår utifrån ovan program. Nämnder och förvaltningar beslutar 
om mål utifrån programmet och utformar aktiviteter. Uppföljning sker i 
kommunens kvalitets- och uppföljningssystem, Stratsys. Nämnder och 
förvaltningar har kommit olika långt i processen. 

Folkhälsoarbetet ska bygga på 

systematiska och målinriktade 

insatser 

☐ ☒ ☐ ☒ Se ovan motivering. 

Folkhälsoarbetet ska vara 

integrerat i ordinarie verksamhet 

☒ ☐ ☐ ☐ Enligt folkhälsorådets reglemente består beredningsgruppen av 
kommunchef, folkhälsostrateg och samtliga 
förvaltningschefer samt Närhälsans vårdcentralchef och 
folktandvårdens chef. Beredningsgruppen sammanträder fyra 
gånger per år för att planera och följa upp arbetet i ordinarie 
verksamhet. 

Styrning och ledning av 

folkhälsoarbetet ska vara 

integrerat i kommunens 

ledningssystem 

☒ ☐ ☐ ☐ Ett av kommunfullmäktiges mål är att Karlsborg ska vara en socialt 
hållbar kommun. Arbetsmodellen utifrån Program för social hållbarhet 
och folkhälsorådets reglemente ska stärka det tvärsektoriella långsiktiga 
arbetet med planering och utvärdering. KSAU och samtliga 
förvaltningschefer styr och leder arbetet. Uppföljning sker i Stratsys. 
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Åtaganden i avtalet Helt 
uppfyllt 

Delvis 
uppfyllt 

Ej 
uppfyllt 

Inlett 
processen för att 

uppfylla åtagandet 

Motivering till svaret 

Kommunen ansvarar för 
att ta fram en långsiktig 
och strategisk planering för 
det lokala folkhälsoarbetet 
med framtagna 
behovsbilder och 
prioriteringar. 

☒ ☐ ☐ ☐ Program för social hållbarhet 2019 - 2022 med prioriteringar är 
antaget av fullmäktige oktober 2018. 

Planeringen för 
folkhälsoarbetet ska 
innehålla uppföljningsbara 
mål/indikatorer 

☐ ☒ ☐ ☐ Arbete pågår utifrån ovan program. Nämnder och förvaltningar beslutar 
om mål utifrån programmet och utformar aktiviteter. Uppföljning sker i 
kommunens kvalitets- och uppföljningssystem, Stratsys. Nämnder och 
förvaltningar har kommit olika långt i processen. Indikatorer på KF-nivå 
är från Öppna jämförelser folkhälsa samt från SCB:s 
medborgarundersökning. 

Kommunen ska aktivt 
använda 
samhällsplanering och 
kommunal verksamhet för 
att främja befolkningens 
hälsa 

☒ ☐ ☐ ☐ Se ovan motivering. Beredningsgruppen och folkhälsorådet är forum 
som lyfter folkhälso-och social hållbarhetsperspektiven. Utifrån det 
arbetar vi för att skapa förutsättningar för att förbättra invånarnas 
livsvillkor och livsmiljöer,  

 

Kommunen ska bidra med 
kunskaps- och metodstöd i 
folkhälsoarbetet 

☒ ☐ ☐ ☐ Framtagna Program för social hållbarhet är ett kunskapsunderlag. Den 
profession som förvaltningarna besitter utgör grunden i det arbete som 
sker utifrån programmet. Via den tvärsektoriella beredningsgruppen för 
folkhälsorådet bidrar varje förvaltning med sina kunskaper och metoder 
som används för att främja befolkningens hälsa. 
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Del 2  
Prioriterat lokalt folkhälsoarbete  
Följande områden har prioriterats under året: 

 
 
 
Beskrivning 
I detta avsnitt ges en översiktlig bild över områden (max 3) som har varit särskilt prioriterade under det aktuella året (utöver detta 
kan även ytterligare arbete ha genomförts inom andra områden).  
  

Arbetsprocesser utifrån Program för social hållbarhet, psykiska hälsa, fullföljda studier samt att stärka invånarnas delaktighet och inflytande. 
 
Coronapandemin har på olika sätt påverkat verksamheternas möjligheter att genomföra olika insatser och utvecklingsarbete under 2020. Pandemin kan 
innebära negativa konsekvenser för folkhälsan genom försämrade livsvillkor och levnadsförhållande. Detta gör att arbetet med folkhälsofrågor blir än 
viktigare att fokusera på och det tvärsektoriella arbetet nödvändigt. Vår hälsa kan påverkas både på lång och kort sikt. Medvetenheten om folkhälsans 
bestämningsfaktorer har ökat i samband med pandemin. Samtidigt som en kris kräver snabba insatser är det viktigt att fortsätta ett långsiktigt arbete för 
jämlika livsvillkor och att minska skillnaderna mellan grupper i samhället. En frisk befolkning klarar sjukdom bättre. 

En rad processer och utvecklingsområden kopplade till kommunens program för social hållbarhet pågår. En viktig grund i detta arbetet är den 
tvärsektoriell samverkan i frågor som rör folkhälsa och social hållbarhet genom folkhälsorådets beredningsgrupp. 
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Område 1: Psykisk hälsa 

Aktuell status  
för arbetet 

Process 
påbörjad/ 
pågående  

Process 
slutförd 

Samverkan med 
andra kommuner  

Samverkan med 
externa parter  

Samverkan med 
regionens 
verksamheter 

Delfinansiering från 
folkhälsorådet 

Planering ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

Implementering av insatser ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

Arbete utifrån befintliga 
handlingsplaner 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Utformning av 
policy/rutiner/riktlinjer 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Uppföljning/utvärdering ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Övergripande kommentar om området 

 

Med den pågående Covid-19 pandemin finns en risk för ökad psykisk ohälsa på samhällsnivå och arbetet för att främja psykisk hälsa och det suicidpreventiva arbetet är 
därför mer angeläget än någonsin. Därför känns de processer och arbete som pågår för att främja psykisk hälsa extra viktigt och rätt prioriterat. 

Arbetet med kommunens tvärsektoriella arbete gällande föräldraskapsstöd har fortsatt under 2020 (inkluderat stöd till tonårsföräldrar och kommunens ANDTS 
förebyggande arbete). En ny arbetsgrupp under BRÅ – ”Lilla BRÅ” har arbetat fram riktlinjer och årshjul för det förebyggande ANDTS-arbetet inom skola och fritid.  

Kommunfullmäktige antog i februari en riktlinje mot våld i nära relationer och därefter har varje förvaltning arbetat fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. 

Under året påbörjades arbetet med att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention. En kartläggning har genomförts genom en enkät till anställda i 
kommunen samt genom en dialogdag (med inbjudna nyckelpersoner i kommun, region, RÖS, kyrkan m fl.). Uppföljningen har pga av Covid skjutits till början av 2021. 
Planen är att efter denna dag ta fram en handlingsplan som ska beslutas politiskt. 

Genomfört pilotprojekt med fältverksamhet, mobila fritidsledare genom Kultur- och fritidsförvaltningen, under hösten 2019 föll ut väl och arbetet har därför permanentats 
under 2020 med modifierat arbetssätt utifrån pilotverksamhetens erfarenheter. Medel för verksamheten är de medel som tilldelas kommunen genom Överenskommelse 
psykisk hälsa, barn och unga.  
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Område 2: Fullföljda studier-trygghet och studiero 

Aktuell status  
för arbetet 

Process 
påbörjad/ 
pågående  

Process 
slutförd 

Samverkan med 
andra kommuner  

Samverkan med 
externa parter  

Samverkan med 
regionens 
verksamheter 

Delfinansiering från 
folkhälsorådet 

Planering ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

Implementering av insatser ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

Arbete utifrån befintliga 
handlingsplaner 

☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Utformning av 
policy/rutiner/riktlinjer 

☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ 

Uppföljning/utvärdering ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ 

 

 Övergripande kommentar om området 

 

  

Karlsborgs kommun och Forsviks friskola gick med i den Skaraborgsövergripande kraftsamling Fullföljda studier - Trygghet och studiero hösten 2019. 
Konceptet med de tre föreläsningarna av Helene Jenvén genomfördes då till samtliga medarbetare F-åk 9 samt fritidshemmen. Forsviks friskola gjorde 
en hela skolan ansats. Efter detta påbörjades arbete för att ta fram rutiner och direkt åtgärdande aktiviteter. Under 2020 har en sociografisk inventering 
genomförts på Strandskolan med gott resultat. På Carl Johanskolan har Helene Jenvén varit ett stöd till ledningen i att ta fram rutiner för arbetet och 
planering för arbetslagskontrakt har påbörjats. Folkhälsostrategen har under 2020 haft två möten med Forsviks friskola för att se vilket stöd de önskar.  

Arbetet fortsätter under 2021. 
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Område 3: Delaktighet och inflytande 

Aktuell status  
för arbetet 

Process 
påbörjad/ 
pågående  

Process 
slutförd 

Samverkan med 
andra kommuner  

Samverkan med 
externa parter  

Samverkan med 
regionens 
verksamheter 

Delfinansiering från 
folkhälsorådet 

Planering ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ 

Implementering av insatser ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

Arbete utifrån befintliga 
handlingsplaner 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Utformning av 
policy/rutiner/riktlinjer 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Uppföljning/utvärdering ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 Övergripande kommentar om området  

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit allt viktigare för kommuner och regioner, dels för att skapa tillit till 
det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. Delaktighet kan få människor att växa, skapa gemenskap och mellanmänsklig tillit. 

En del i detta arbete är att motverka ensamhet och isolering och därför har en digital plattform Volontär Karlsborg för volontärverksamhet lanserats under våren. 
Tyvärr har Coronapandemin medfört att kommunikation kring och marknadsföringen av plattformen har fått stå tillbaka. Vi hoppas komma igång med 
verksamheten under 2021. 

Kultur- och fritidsförvaltningen startade tillsammans Västra Götalands idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna konceptet Senior Sports School i Karlsborg 
under mars månad men även denna insats har pausat under pandemin. 
 
Arbetet med att stärka barn och ungas delaktighet och inflytande har fortsatt genom barnrättssamordnaren. Under våren genomfördes ungdomsenkäten Lupp 
(lokal uppföljning av ungdomspolitiken) i åk 7-9. Under sommaren anställdes tio av feriepraktikanterna som unga kommunutvecklare. De deltog tillsammans 
med Falköping och Skövde i en Skaraborgsgemensam satsning Unga Skaraborgsutvecklare.  Inför 2021 planeras arbetet att intensifieras. 
 
Inom LSS:en påbörjades under november ett utvecklingsarbete för ökad delaktighet och inflytande bland brukarna. Arbetet med handlingsplan/rutin fortsätter 
under 2021. 
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Folkhälsorådets ekonomiska slutrapport 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de återstående medlen uppgår till mindre än 1000 kr så fördelas inte medlen mellan parterna. 

Har icke förbrukade medel överförts till nästkommande år?   

Ja     ☐ 

Nej   ☒ 

 
 
 

Område Budget Förbrukat Återstående medel 

Goda boende miljöer 10 000 10 000 0 

Barn och unga…. 101 500 104 521                           -3 021 

Trygg hemmiljö och 
fritid 

45 000 45 851                              -851 

Delaktighet och 
inflytande 

40 000 42 400                          -2 400 

Övrigt 10 890 4 120 6 770 

Totalt 207 390 206 057 498 
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Del 3 
 
Eventuell bilaga med ytterligare information 
Möjlighet finns att skicka med en bilaga med ytterligare information om folkhälsoarbetet som har genomförts. Har en sådan bilaga, i någon form, 
utformats? 

Ja     ☐ 

Nej   ☒ 

 

 

 

 

 

Kontaktperson: Ann Norling Gustafsson, folkhälsostrateg 
Telefon: 0505-172 33 
E-post: ann.norling.gustafsson@karlsborg.se  

mailto:ann.norling.gustafsson@karlsborg.se
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