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Inledning  
Folkhälsoarbete handlar om att med hälsofrämjande och förebyggande insatser 

åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. 

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet är att allt fler lever längre med hög livskvalitet. 

Samtidigt är ohälsan ojämlik, skillnaderna ökar mellan olika geografiska områden och 

befolkningsgrupper. Den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar oroväckande. 

Levnadsvanorna i befolkningen har förändrats drastiskt under senare år, vilket både ger nya 

möjligheter och ställer nya krav. Andelen feta och överviktiga är högre i Skaraborg jämfört 

med övriga Västra Götaland. 

De största utmaningarna för det lokala folkhälsoarbetet i Skara är minska alkohol – och 

tobaksbruket, stärka barn och ungas uppväxtvillkor, förbättra den psykiska hälsan samt öka 

andelen fysiskt aktiva. 

 

Mål för folkhälsoarbetet 
Sveriges riksdag har antagit ett övergripande Nationellt folkhälsomål ”Att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Det övergripande 

folkhälsomålet ska uppnås genom arbete med elva målområden som lyfter fram och stärker 

viktiga bestämningsfaktorer för hälsa. Hälso- och sjukvårdsnämndernas övergripande mål för 

folkhälsoarbetet är att ”Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige 2020”. 

Skara kommun har i Folkhälsostrategi 2014-2018 prioriterat fyra områden att arbeta med. 

 

Målen för folkhälsoarbetet i Skara 2014-2018 är: 

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

minskat spelberoende 

 Öka förutsättningarna för fysisk aktivitet och goda matvanor 

 Öka förutsättningarna för goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar 

 Öka förutsättningarna för hälsofrämjande miljöer och produkter 

 

Folkhälsorådet 
Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Skara kommun och Västra Götalandsregionen i 

syfte att initiera, utveckla och samordna resurser för ett förebyggande, hälsofrämjande och 

brottsförebyggande arbete. 

 

 

 

 

 

 

 



Prioriterade målområden för folkhälsorådet i Skara 2015 

Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 

Bruket av beroendeframkallande medel liksom spelberoende påverkar hälsan. Riksdag och 

regering har beslutat om mål och insatser inom  

alkohol-, narkotika-, tobak-, dopnings- och spelpolitiken. 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.  

Inte sällan är det samma personer som utgör riskgrupp för t.ex. alkohol, narkotika och spel. 

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet måste därför, för att bli effektivt, behandlas i ett 

sammanhang. 
Källa: Statens folkhälsoinstitut 

Planerade arbetsområden i Skara 2015 

Drogfria skolavslutningar, arbete mot langning av alkohol till unga, dopningsfritt Skara, 

brottsförebyggande insatser enligt samverkans avtal mellan kommun och polis, 

tobakskontrakt åk 7-9, opinionsbildande insatser mot droger, tobak och alkohol 

Barn och ungas uppväxtvillkor 

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och 

fysiska hälsan under hela livet. I folkhälsopropositionen bedömer regeringen att barn och 

unga är en av de viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet. 

Insatser för att främja barns långsiktiga hälsa kan ske på flera arenor. Metoder för föräldrastöd 

syftar till att förbättra samspelet och relationen mellan barn och föräldrar i hemmet. Andra 

viktiga arenor är förskola och skola. Där utvecklar och tränar barnen på olika kompetenser, 

t.ex. problemlösningsförmåga samt social och emotionell förmåga, som fungerar som 

skyddsfaktorer mot ohälsa. 

Dessutom kan specifika program som främjar hälsa och goda levnadsvanor, t.ex. goda kost- 

och motionsvanor, genomföras i dessa miljöer. 

Psykiska besvär är en av de största orsakerna till ohälsa i befolkningen som helhet. Det finns 

goda möjligheter att förebygga psykisk ohälsa genom tidiga insatser under uppväxten. 
Källa: Statens folkhälsoinstitut 

Planerade arbetsområden i Skara 2015 
 Hälsofrämjande skola 

Fysisk aktivitet och goda matvanor 

Regelbunden fysisk aktivitet främjar hälsa och välbefinnande samt har en 

sjukdomsförebyggande 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. 
Källa: Statens folkhälsoinstitut  

Planerade arbetsområden i Skara 2015 

Stötta insatser som syftar till att främja fysisk aktivitet och goda matvanor, Hälsans Skara 

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. Även skadeperspektivet 

innefattas i målområdet och syftar till att skapa säkerhet i olika typer av miljöer som t.ex. 

trafikmiljö, arbetsmiljö, bostad, skola och fritid. En långsiktigt god folkhälsa är beroende av 

en hälsofrämjande och säker yttre miljö. 
 Källa: Statens folkhälsoinstitut 

 Planerade arbetsområden i Skara 2015. 

Skadeförebyggande arbete, hälsofrämjande inomhus miljö 

 

Budget för folkhälsorådet 2015 

Folkhälsorådet i Skara har 549 000 kr till sitt förfogande. Skara kommun och hälso- och 

sjukvårdsnämnden, Västra Skaraborg avsätter vardera 15 kr per invånare till folkhälsoarbete, 

enligt ett samverkansavtal. 

 

Barn och ungas uppväxtvillkor 125 000 kr 

Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 125 000 kr 

Fysisk aktivitet och goda matvanor 100 000 kr 

Hälsofrämjande miljöer och produkter 99 000 kr 

Summa: 549 000 kr 

 

Vid behov kan omfördelning av medel ske mellan de olika prioriterade områdena. 

Uppföljning 

Hälsoläget i kommunen följs upp via välfärdsnyckeltal i ett årligt välfärdsbokslut samt i 

kommunens årsredovisning. Folkhälsorådet redovisar sina insatser i en årlig 

verksamhetsberättelse. 


