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Folkhälsopolitisk plan 2010-2012 
 
Bakgrund 
Det övergripande syftet med folkhälsoarbetet är att skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen. Det är många faktorer som påverkar vår hälsa; var och hur vi bor, vilken miljö 
vi lever i, vår barndom och uppväxttid, utbildning och arbete. Hälsan påverkas också av vårt sociala 
nätverk, av att vara sedd och hörd. Våra levnadsvanor som kanske mest förknippas med hälsa t.ex. om 
vi röker, hur vi äter och motionerar styrs också till stor del av ovanstående faktorer.  
 
För att förbättra befolkningens hälsa arbetar vi efter 11 nationella målområden. En folkhälsopolitisk 
strategi för Norrbotten har framtagits med fem prioriterade områden. Denna strategi är antagen av 
Gällivare kommunfullmäktige (kf 070205). 
 
Den folkhälsopolitiska planen för Gällivare (i uppdraget kallad folkhälsopolitiskt handlingsprogram) 
är baserad på innehållet i strategin för Norrbotten. Förutom de fem målområdena i strategin, 
prioriterade Hälsorådsslaget 2007 också områdena delaktighet och inflytande, friskfaktorer och 
sockerintaget. Den folkhälsopolitiska planen tydliggör och definierar Hälsorådets prioriteringar inom 
dessa områden.  
Mål/syfte 
Att verka för en god och jämlik hälsa i livets alla skeenden. Hälsotalet ska öka med 10 %. 
Arbetssätt/strategier 
För att få en tydligare bild av vad arbetet med de fem målområdena innebär så definierar denna plan 
ett antal mål inom varje målområde. Målen är formulerade utifrån en tanke att verksamheterna ska 
kunna arbeta för att förverkliga målen på ett konkret sätt inom ramen för sitt ansvarsområde. 
  
Folkhälsorådet som ser till att den folkhälsopolitiska planen efterlevs har att årligen följa upp hur 
verksamheterna arbetar för att uppnå målen. Folkhälsorådet har också ett ansvar i att stödja och 
genomföra olika insatser som främjar att målen nås. Konkreta handlingsplaner upprättas av 
verksamheterna för att uppnå målsättningarna i denna plan. Verksamheterna ska återrapportera till 
folkhälsorådet på ett enhetligt sätt för att underlätta för rådet att få struktur i sin uppföljning. 
 
Vart tredje år ska den folkhälsopolitiska planen utvärderas. Nuvarande plan gäller 2010-2012. 
 
Utifrån kommunens styrkort 2010 så preciseras, under perspektivet ”medborgare”, att kommunen ska 
ha ett framgångsrikt folkhälsoarbete. Målet är att hälsotalet i samhället ska öka med 10 %.  
De indikatorer som tillsammans ska mäta hälsotalet preciseras på sista sidan i planen. 
 
 
 
Målområden 
1 Ett hälsofrämjande helhetsperspektiv och stödjande miljöer 
 

Enligt den Folkhälsopolitiska strategin för Norrbotten ska kommunerna och 
landstinget: 
 

 Se och behandla folkhälsan – såväl lokalt som regionalt som en mycket viktig komponent i ett 
arbete för hållbar utveckling.  

 Ha ett hälsofrämjande helhetsperspektiv vid all planering och inom verksamheterna med 
särskilt beaktande av tillgängligheten för funktionshindrade. 
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 Skapa förutsättningar för medborgarna att leva ett hälsosamt liv. Som utgångspunkt för detta 
arbete är den nationella folkhälsopolitiken med alla dess områden. 

 Främja en jämlik hälsoutveckling hos befolkningen och bidra till att skapa trygga miljöer i 
Norrbotten. 
 

Enligt Gällivares folkhälsopolitiska plan ska arbetet fokuseras på följande: 
    
Mål                                          
 
Ett hälsofrämjande 
perspektiv beaktas i all 
planering.  

Strategier/Insatser 
 
Verksamheterna genomför insatser för att uppnå målet. 
 
Årlig uppföljning sker av verksamheternas insatser. 
 
Folkhälsorådet stödjer och genomför insatser för att uppnå målet. 

 
2. Alla barn och ungdomar i Norrbotten ska ha en trygg, god och hälsosam uppväxt 
 

Enligt den Folkhälsopolitiska strategin för Norrbotten ska kommunerna och 
landstinget: 
 

 Beakta och ta till vara barns rättigheter i enlighet med FN:s konvention om Barnets rättigheter 
(barnkonventionen). 

 Stödja barns och ungdomars positiva utveckling – stärka självkänsla, självtillit och känsla av 
sammanhang samt ge grunder för hälsosamma levnadsvanor. 

 Ägna särskild uppmärksamhet åt:  
- den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar 
- utvecklingen av barns och ungdomars levnadsvanor. 
 

 
 
 
 
Enligt Gällivares folkhälsopolitiska plan ska arbetet fokuseras på följande: 
 

Mål                                           
 
Barnperspektivet beaktas i alla 
verksamheter 
 
Föräldrastöd erbjuds föräldrar 
med barn  
0-17 år. 
 
Hälsosamma levnadsvanor och 
en god psykisk hälsa stöds.  

Strategier/Insatser 
 
Verksamheterna genomför insatser för att uppnå målen. 
 
Årlig uppföljning sker av verksamheternas insatser. 
 
Folkhälsorådet stödjer och genomför insatser för att uppnå 
målen. 
 
 

 
3. Ett bra och tryggt liv mellan ungdom och ålderdom 
 

Enligt den Folkhälsopolitiska strategin för Norrbotten ska kommunerna och 
landstinget: 
 

 Aktivt stödja att alla har möjlighet till arbete efter var och ens förutsättningar.  
 Aktivt stödja och bidra till hälsa i arbetslivet. 
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 Verka för att skapa trygga miljöer så att ingen ska behöva utsättas för våld, trakasserier eller 
hot. Våld mot kvinnor ska inte förekomma. 

 Verka för hälsosamma miljöer och stödja invånarna till hälsosamma val. 
 

Enligt Gällivares folkhälsopolitiska plan ska arbetet fokuseras på följande: 
 

Mål                                   
 
En hälsosam livsstil 
stöds. 

Strategier/Insatser 
 
Verksamheterna genomför insatser för att uppnå målet. 
 
Årlig uppföljning sker av verksamheternas insatser. 
 
Folkhälsorådet stödjer och genomför insatser för att uppnå målet. 

 
4. En trygg ålderdom 

 

Enligt den Folkhälsopolitiska strategin för Norrbotten ska kommunerna och 
landstinget: 
 

 Bidra till att äldre ska kunna leva ett aktivt liv, ha inflytande i samhället och över sin vardag, 
kunna åldras i trygghet med bibehållet oberoende, bemötas med respekt samt ha tillgång till 
god vård och omsorg.  

Enligt Gällivares folkhälsopolitiska plan ska arbetet fokuseras på följande: 
 
Mål                                           
 
Miljön ska vara trygg och bidra 
till ett aktivt liv.  

Strategier/Insatser 
 
Verksamheterna genomför insatser för att uppnå målet. 
 
Årlig uppföljning sker av verksamheternas insatser. 
 
Folkhälsorådet stödjer och genomför insatser för att uppnå 
målet. 

 
5. Samordning och uppföljning av folkhälsoarbete 
 

Enligt den Folkhälsopolitiska strategin för Norrbotten ska kommunerna och 
landstinget: 
 

 Verka för att det finns folkhälsoråd eller motsvarande funktion med uppgift att samordna, 
analysera och informera om folkhälsan och folkhälsoarbetet i kommunen.  

 Årligen göra en samordnad uppföljning för lokala välfärdsbokslut. Särskilt ska nedanstående 
markörer redovisas per kommun: tandhälsan bland 6-åringar, nytillkomna klamydiafall, 
elevnärvaro i skolans åk 8, andelen elever som avslutat gymnasiestudierna innan åk 2, 
övervikt bland 4-åringar, tandvårdens rökvaneundersökningar och rök- och alkoholvanor 
bland skolelever. 
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Enligt Gällivares folkhälsopolitiska plan ska arbetet fokuseras på följande: 
 

Mål                                  
 
Samordning sker mellan 
kommun och övriga 
aktörer. 
  
 
System för uppföljning 
och utvärdering finns. 
 
 
 

Strategier/Insatser 
 
Samverkan sker kontinuerligt i Folkhälsorådet mellan kommun, 
landsting, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.  
 
Mall för verksamheternas årliga återrapportering skall framtas. 
 
Årlig uppföljning sker av samtliga mål.  
 
Årlig uppföljning sker av indikatorer/markörer som tillsammans 
mäter hälsotalet. 
 
Vart tredje år utvärderas den folkhälsopolitiska planen med en analys 
av utvecklingen av hälsotalet.  

 
 
 
 
Indikatorer som tillsammans mäter hälsotalet  
 
Målområde 1.  

– Jämställdhetsindex/SCB 
– Medellivslängd/Kommunala Basfakta 

Målområde 2.  
– Hälsosamtalen/Gällivare Kommun BUoK 
– Andel behöriga till gymnasiet/Gällivare kommun BUoK  
– Tandhälsan bland 6-åringar/Norrbottens läns landsting (NLL) 
– Nytillkomna klamydiafall/NLL 
– Elevnärvaro i skolans årskurs 8/NLL 
– Andelen elever som avslutat gymnasiestudierna innan årskurs 2/NLL 
– Övervikt bland 4-åringar/NLL 
– Tandvårdens rökvaneundersökningar/NLL 
– Rök- och alkoholvanor bland skolelever/NLL 

Målområde 3.  
– Ohälsotal/Försäkringskassan  
– Arbetslöshetsstatistik/Arbetsförmedlingen 
– Brottsstatistik/Polisen 

Målområde 4. 
– Fallskador/NLL 
– Trygghet /Öppna jämförelser folkhälsa  
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