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En god hälsa i befolkningen påverkar tillväxt, utveckling och välfärd 
i positiv riktning. Folkhälsa handlar om att med hälsofrämjande och 
förebyggande insatser åstadkomma en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen.

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet är att allt fler lever längre med 
hög livskvalitet. Ohälsan är idag ojämlikt fördelad i befolkningen. 
Skillnaderna tenderar att öka mellan olika geografiska områden och 
befolkningsgrupper. 

Denna strategi innehåller områden som är viktiga att utveckla för 
att nå de nationella övergripande målen -”Att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor i hela befolkningen” 
och ”Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020” 
som är ett steg i att förverkliga Västra Götalandsregionens vision 
Det goda livet.



Öka förutsättningarna för en minskad  
konsumtion av tobak, alkohol, droger  
samt minskat spelberoende 

Bruket av beroendeframkallande medel liksom spelberoende påverkar hälsan. 

De övergripande målen för samhällets insatser inom dessa områden är:
• Minskat bruk av alkohol och tobak 
• Ett samhälle fritt från narkotika och dopning
• Minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

För att nå målet gör vi årlig uppföljning bland annat på
• Andel i befolkningen som har ett riskbruk av alkohol 
• Andel ungdomar i åk 9 och åk 2 på gymnasiet som provat narkotika 
• Andel ungdomar i åk 9 och åk 2 på gymnasiet som använder tobak 

dagligen



Öka förutsättningarna för fysisk aktivitet och 
goda matvanor 
Regelbunden fysisk aktivitet främjar hälsa och välbefinnande samt har en sjuk-
domsförebyggande effekt. 

Målet för de samlade insatserna inom detta område är:
• Ökad fysisk rörelse 
• Mer fysisk rörelse i skolan och i anslutning till arbetet 
• Mer fysisk rörelse under fritiden

Maten har en avgörande betydelse för hälsan. Goda matvanor är bra för hälsan 
och välbefinnandet och är en förutsättning för en positiv hälsoutveckling. Goda 
matvanor, i kombination med framförallt fysisk aktivitet, kan förebygga en rad 
hälsoproblem exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke, sjukdomar 
i rörelseorganen, vissa cancerformer och även psykisk ohälsa. Många av vår tids 
folkhälsoproblem har samband med våra matvanor.
Människor i Sverige har generellt bra matvanor men det finns skillnader i mat-
vanor avseende ålder, kön, social och ekonomisk situation och var du bor. Detta 
leder till ojämlikhet i hälsa. 

Matvanor är komplexa och många olika faktorer spelar in i val av mat, exempel-
vis kultur och vanor, tillgänglighet och utbud till olika sorters livsmedel, priser 
och marknadsföring. För att främja goda matvanor behövs en bred satsning på 
olika nivåer i samhället där olika aktörer drar åt samma håll med en gemensam 
målsättning.

För att nå målet gör vi årlig uppföljning bland annat på
• Andelen i befolkningen som rör sig minst 30 minuter per dag 
• Andelen i befolkningen som har goda matvanor 
• Andelen 6- åringar med karies





Öka förutsättningarna för goda uppväxt-
villkor för barn och ungdomar 

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både 
den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Barn och unga är en av de 
viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet. 

Insatser för att främja barns långsiktiga hälsa kan ske på flera arenor:
• Föräldrastöd - förbättrar samspelet och relationen mellan barn och 

föräldrar i hemmet. 
• Förskola och skola - där utvecklar och tränar barnen på olika kom-

petenser som exempelvis problemlösningsförmåga samt social och 
emotionell förmåga, som fungerar som skyddsfaktorer mot ohälsa.

• Erbjuda program som främjar hälsa och goda levnadsvanor exempelvis 
goda kost- och motionsvanor som kan användas i dessa miljöer

• Förebygga psykiskt ohälsa genom tidiga insatser under uppväxten 
eftersom detta är en av de största orsakerna till ohälsa i befolkningen 
som helhet.

För att nå målet gör vi årlig uppföljning bland annat på
• Barnfattigdomsindex
• Andel behöriga till gymnasieskolan



Öka förutsättningarna för hälsofrämjande 
miljöer och produkter 

Målområdet Miljöer och produkter är relativt brett och omfattar vitt skilda 
typer av miljöer och exponeringssituationer. Det handlar om hela vår fysiska 
omgivning – luft, mark, vatten samt den bebyggda miljön. Boende, transporter, 
produktion och konsumtion av varor ger också upphov till många faktorer som 
på olika sätt påverkar hälsan. 

Skadeperspektivet innefattas också i målområdet och syftar till att skapa säkerhet 
i olika typer av miljöer som exempelvis trafikmiljö, arbetsmiljö, bostad, skola och 
fritid. En långsiktigt god folkhälsa är beroende av en hälsofrämjande och säker 
yttre miljö. 

För att nå målet gör vi årlig uppföljning bland annat på
• Andel skador och förgiftningar

Så här arbetar kommunen med folkhälsomålen

Kommunens olika verksamheter bedriver folkhälsoarbete inom sitt respektive 
område som utgår från kommunens övergripande mål för folkhälsa. Folkhälsoar-
betet är långsiktigt och ska utgå ifrån de behov som finns i befokninngen. 

Samverkan 
För att få ett framgångsrikt folkhälsoarbete krävs det att flera aktörer samverkar. 
Skara kommun ska därför stärka samverkan med civilsamhället och lokala myn-
digheter för att skapa ett kraftfullt folkhälsoarbete. 

Uppföljning och indikatorer  
Folkhälsoarbetet följs upp i det årliga välfärdsbokslutet och i kommunens årsre-
dovisning.




