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§ 26
Årsredovisning för folkhälsokommittén 2018
Diarienummer RS 2019-00121
Beslut

1. Regionstyrelsen godkänner årsredovisningen för folkhälsokommittén 2018
Sammanfattning av ärendet

Folkhälsokommitténs årsredovisning för 2018 beskriver arbete som utförts utifrån
kommitténs uppdrag och ansvar.
Kommittén har enligt reglementet ett strategiskt och samordnande ansvar för
Västra Götalandsregionens arbete med folkhälsa inom egen verksamhet, men
också en viktig roll att stärka det långsiktiga folkhälsoarbetet i Västra Götaland.
Social hållbarhet och en god och jämlik hälsa i befolkningen är en strategisk
framtidsfråga, en grund för hållbar regional utveckling och en framgångsfaktor
för hela regionen.
Tjänstepersonsstöd till folkhälsokommittén ges av avdelning folkhälsa, som är en
del av koncernstab regional utveckling. Avdelningen ger även tjänstepersonsstöd
till, och arbetar på uppdrag från, fem hälso- och sjukvårdsnämnder,
regionstyrelsen och regionutvecklingsnämnden.
Folkhälsokommittén har under 2018 arbetat med följande prioriterade
regionfullmäktigemål:
 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska
 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med
psykisk sjukdom ska förbättras.
Huvudfokus och den viktigaste processen för folkhälsokommittén har varit
samordningsuppdraget för Handlingsplan Fullföljda studier 2017-2020.
Viktiga händelser och utmaningar under året:
 Positiv respons och stort engagemang såväl internt som externt kring
Handlingsplan fullföljda studier och VGR:s folkhälsoarbete i stort.
 Intensivt och växande samarbete med ett flertal kommuner kring psykisk
hälsa och suicidförebyggande arbete i form av utbildningar och nätverk.
 Regeringsbeslut om ett nytt nationellt folkhälsomål och en målstruktur
med åtta nya målområden.
 Besparingar på koncernkontoret som har påverkat förutsättningarna för att
genomföra de uppdrag som avdelning folkhälsa har för
folkhälsokommittén, regionutvecklingsnämnden, regionstyrelsen och de
fem hälso- och sjukvårdsnämnderna.
Justerare:
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Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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I enlighet med beslut om ny politisk organisation för mandatperiod 2019-2022
avslutades folkhälsokommitténs uppdrag i samband med årsskiftet 2018/2019.
Folkhälsokommittén ersätts av beredningen för folkhälsa och social hållbarhet
som även inbegriper uppdrag kring VGR:s överenskommelse kring social
ekonomi.
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