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Kommunstyrelsen  
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Underskrifter Sekreterare  _____________________________________________________________ 
  Torbjörn Hall 
 
 Ordförande  _____________________________________________________________ 
  Martin Johansen (L)  
 
 Justerare  _____________________________________________________________ 
    Rosalie Sanyang (S)    
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Nämnd     Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum  2020-10-01 
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Protokollets förvaring   Kommunhuset i Skärhamn 
  
Underskrift  ____________________________________________________________ 
  Torbjörn Hall 
  Utdragsbestyrkande 
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Beslutande Martin Johansen (L) 

Niklas Emilsson (L) tjänstgör för Lars Carlsson (M) 
Magne Hallberg (KD) 
George Strömbom (C) 
Tanja Siladji Dahne (MP) 
Rosalie Sanyang (S) 
Rikard Larsson (S) 
Gert Kjellberg (TP) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Björn Möller (-) 
Martin Johansson (SD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Övriga närvarande Erling Alsin (-) 

Benny Halldin (S) 
Anette Johannessen (S) 
 

 

 Magdalena Patriksson, avdelningschef kommunledningskontoret 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Torbjörn Hall, kommunsekreterare 
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§185 
 
Godkännande av folkhälsoavtal 2021-2024 
 
2020/196 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att: 
1. Anta folkhälsoavtal med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-2024 under 

förutsättning att Västra hälso- och sjukvårdsnämnden fattar likalydande beslut. 
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen ersätter för perioden 2021-2024, 

vardera 630 000 kronor per år. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet har positiva konsekvenser för barn och ungas hälsa, lärande och utveckling.  
 
Sammanfattning 
Tjörns kommun har under lång tid haft ett avtal kring folkhälsoarbete med Västra 
hälso- och sjukvårdsnämnden (nedan kallad HSN). Senaste avtal gällde perioden 
2017-2020. I gemensam diskussion mellan nämnden och kommunen har det endast 
gjorts mindre justeringar inför avtalsperiod 2021-2024. 
Parterna svarar gemensamt för finansieringen av: 
• Insatser utifrån årlig plan 
• Lön och omkostnader för en heltid folkhälsostrateg  

Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för HSN och kommunen. 
Hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen ersätter för perioden 2021-2024, 
vardera 630 000 kronor per år. Om det vid avtalsperiodens slut finns överskott ska 
detta återbetalas till respektive huvudman. 
Avsikten med avtalet är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett 
bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft. Arbetet med folkhälsa och 
social hållbarhet ska bedrivas strategiskt i syfte att komma kommunens invånare till 
nytta. Insatserna ska vara systematiska och målinriktade för att förbättra 
befolkningens levnadsvillkor och hälsa samt utjämna skillnader i hälsa. Arbetet ska 
omfatta hälsofrämjande och förebyggande samt generella och riktade insatser. 
Arbetet ska bygga på långsiktighet och utgå från befolkningens behov.  
De regionala och kommunala styrdokument som ligger till grund för det lokala 
folkhälsoarbetet är; 
• Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030  
• Västra Götalandsregionens budget 
• Västra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument. 
• Kommunfullmäktiges budgetdokument 
• Nämndernas detaljbudget 
• Strategi för folkhälsa – och social hållbarhet 2019-2026 
• Barn och ungdomsplanen 2013-2023 
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Arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ska ha en politisk styrning. Inom 
kommunen ska det finnas ett tvärsektoriellt sammansatt råd för samverkan mellan 
förtroendevalda i kommunen och HSN för dessa frågor. I Tjörns kommun har detta 
gått under namnet ”Rådet för hälsa och hållbar utveckling”. Inför avtalsperiod 
2021-2024 föreslås en namnändring till ”Rådet för hälsa och social hållbarhet”. 
Arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ska genomsyra förvaltningarnas och 
bolagens ordinarie verksamhet och bör integreras i kommunens styr- och 
ledningssystem. 
En verksamhetsplan för folkhälsoarbetet med budget och insatser ska tas fram 
årligen. Verksamhetsplanen ska innehålla en beskrivning av prioriteringar kring 
vilken/vilka målgrupper som i kommunen är i störst behov av insatser. 
Verksamhetsplanen ska utgå från den långsiktiga strategin. Verksamhetsplanen ska 
efter fastställande i rådet skickas till kommunstyrelsen för kännedom. Planen ska 
också skickas till ansvarig tjänsteperson på koncernkontoret, Västra 
Götalandsregionen.  
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 177 den 17 september 2020 
Rådet för hälsa och hållbar utveckling § 15 den 4 maj 2020 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-07-14 
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Tjörn kommun för 
perioden 2021-2014 
Uppföljningsmall folkhälsa västra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Mall för budget och ekonomisk redovisning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 
bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 
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§186 
 
Svar på remiss: Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 
2021-2030 
 
2020/110 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. ställa sig bakom kommunens egna remissvar 
2. ställa sig bakom Ett enat Bohusläns remissvar regionala utvecklingsstrategin 

för Västra Götaland. 
3. förvaltningen uppdras göra redaktionella ändringar av förslaget till yttrandet. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
innehållet i den regionala utvecklingsstrategin kommer att få positiva konsekvenser 
för barn och unga i ett långsiktigt perspektiv.  
 
Sammanfattning 
Västra Götalands Regionen har inkommit med önskemål om remissvar på den nya 
Regionala utvecklingsstrategin 2021-2030.  
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 178 den 17 september 2020 
 
Samverkan 
Tjörns kommuns remissvar har tagits fram gemensamt med representanter från alla 
förvaltningar i kommunen. De kommunala bolagen har också fått chans att 
medverka men avböjde.  
 
Beslutsunderlag 
Remissvar Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 
Remissversion Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030.  
Missiv extern - Remiss: Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 
Beslut KSAU - §2020/178 – KSAU  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens 
förslag med tillägget att redaktionella ändringar av förslaget ska göras. 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se 
Caroline Jönsson, folkhälsostrateg 
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