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1 Inledning 
Vision Skövde 2025 slår fast att Skövde kommun ska vara känd som en plats där människor möts, 
verkar och mår bra. Där står också att vi har lyckats ge förutsättningar för det goda livet om vi 2025 
har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds. 

För att nå visionen utifrån ett folkhälsoperspektiv måste vi sätta människan i centrum. Det innebär 
att vi erbjuder invånarna möjligheter att leva gott i en trivsam miljö, känna glädje, tillhörighet och 
mening i tillvaron. Det innebär också att förutsättningarna för ett gott liv är rättvist och jämlikt 
fördelade. Sådana förutsättningar gör det lättare för invånarna att ta ansvar för sitt och sina när-
mastes liv och levnadsvanor. Att främja människors hälsa är alltså en central del i hållbar 
samhällsutveckling.  

1.1 Vad är folkhälsa? 
Folkhälsa handlar framför allt om invånarnas livsvillkor (de förhållanden som människor har runt 
sig), invånarnas livsmiljöer (både fysiska och psykosociala) samt invånarnas levnadsvanor 
(exempelvis när det gäller kost och fysisk aktivitet).  

En kommun har stora möjligheter att påverka invånarnas livsvillkor och livsmiljöer. Dessa ger i sin 
tur människor möjlighet att ta ansvar för sina levnadsvanor. Genom att fokusera på livsvillkor och 
livsmiljöer kan kommunen alltså indirekt påverka invånarnas levnadsvanor. 

God folkhälsa ger stora vinster för både individen och samhället. Kostnaderna för ohälsa är idag 
betydande. Samtidigt är sambandet mellan tillväxt och god, jämlik folkhälsa väl känt. Människor som 
mår bra fysiskt och psykiskt kan vara mer produktiva, mer aktiva i sina liv och delta fullt ut i 
samhället. Detta är viktigt för Skövdes utveckling och tillväxt.  
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1.2 Vad innehåller programmet? 
För att kommunens folkhälsoarbete ska vara effektivt och framgångsrikt behöver vi under perioder 
fokusera våra insatser. Det här programmet pekar ut tre viljeinriktningar för Skövde kommuns 
folkhälsopolitik under mandatperioden 2019–2022. Inriktningarna, som är tydligt kopplade till Vision 
Skövde 2025, lyfter fram utvecklingsområden utifrån ett folkhälsoperspektiv för hållbar utveckling. 
Programmet är beslutat av kommunfullmäktige. 

1.3 Vad grundar sig programmet på? 
Folkhälsoarbetet ska genomsyra alla verksamheter i Skövde kommuns organisation. Programmet tar 
avstamp från både nationella och regionala mål. Den nationella folkhälsopolitikens mål är ”att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara 
hälsoklyftorna inom en generation”. Västra Götalandsregionens vision om det goda livet, och med 
östra hälso- och sjukvårdsnämndens mål i fokus ”En god och jämlik hälsa i befolkningen och verka 
för att minska de påverkbara hälsoklyftorna”. 

Som grund för programmet finns också ett strategiunderlag med en analys av befolkningens hälsa. 
Underlaget har rubriken Folkhälsa – ett gemensamt ansvar för hållbar utveckling, Strategiunderlag 
för Vision Skövde 2025.  

Programmets viljeinriktningar har tagits fram i samverkan med östra hälso- och sjukvårdsnämnden i 
Västra Götalandsregionen. 
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2 Tre folkhälsopolitiska viljeinriktningar  
Med en frisk befolkning ökar chanserna till välstånd och ökad tillväxt. Människor som mår bra har 
lägre sjukfrånvaro, högre sysselsättningsgrad och mindre behov av vård och omsorg. Vår 
organisation har ett gemensamt ansvar för att underlätta för god folkhälsa och att verka för jämlika 
förutsättningar. Det ansvaret bör vägleda vårt arbete både inom och mellan våra verksamheter.  

När vi planerar och genomför insatser ska vi alltid utgå ifrån att ge Skövdeborna förutsättningar för 
god hälsa på lika villkor. Dessa villkor ska gälla oavsett kön, könsöverskrivande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder.  

Viljeinriktningarna ska alltså ses utifrån mångfalden bland våra invånare och inkludera ett 
funktionshinders-, tillgänglighets-, jämställdhets-, äldre- och barnperspektiv. 

  

2.1 Goda och jämlika livsvillkor och levnadsvanor 
I ett samhälle med jämlika livsvillkor bidrar till att människor mår bättre. Jämlika livsvillkor stärker 
dessutom sammanhållningen, tryggheten och tilliten. Att arbeta för likvärdiga livsvillkor för alla är 
därför en samhällsinvestering rent ekonomiskt. En god folkhälsa bidrar likaså till ökad tillväxt och 
hållbar utveckling.  

Att känna delaktighet och gemenskap är grundläggande för folkhälsan, likaså att kunna påverka sitt 
liv och känna sammanhang i tillvaron. Många av förutsättningarna för god hälsa påverkas av 
individens livsvillkor, men också av egna val och levnadsvanor. Vilka levnadsvanor människor har 
skiljer sig åt beroende på social miljö, utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar. 
 

 

Vi arbetar aktivt med att: 

• främja goda och jämlika livsvillkor oavsett socio-
ekonomiska förutsättningar, identitet eller funktions-
nedsättning och på så vis minska de påverkbara 
hälsoklyftorna. 

• stärka den sociala gemenskapen bland äldre, för att på 
så vis motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa 
samt ge äldre möjlighet att påverka sin livssituation. 

• inspirera till goda och hälsosamma levnadsvanor bland 
barn, ungdomar och äldre. 
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2.2 Goda förutsättningar att fullfölja sina studier  
För att nå god och jämlik hälsa behöver människor få utveckla sina kunskaper genom lärande och 
utbildning. Det finns ett starkt samband mellan skolgång och hälsa. Därför är det viktigt att ge barn 
och ungdomar möjlighet att lyckas i skolan. Skolresultaten påverkar både de framtida möjligheterna 
på arbetsmarknaden och möjligheten att påverka sin livssituation. 

Hur barn har det under sina tidiga uppväxtår har stor betydelse för både den psykiska och fysiska 
hälsan. Goda uppväxtvillkor som stimulerar till tidig inlärning och utveckling inverkar positivt på 
hälsan under hela livet.  

Ojämlika livsvillkor gör att olika barn har olika förutsättningar att utvecklas under det tidiga livet. 
Föräldrar känner sina barn bäst – därför är det viktigt att föräldrar och andra vuxna kan fungera som 
barnets främsta resurs.     
 

 

Vi arbetar aktivt med att: 

• skapa förutsättningar för att alla barn, oavsett 
uppväxtvillkor, ska få en god start i livet. 

• stärka förutsättningarna för att alla barn och 
ungdomar, oavsett bakgrund eller funktions-
nedsättning, ska ha likvärdiga möjligheter att fullfölja 
sina studier. 

• stärka barns och ungdomars psykiska hälsa samt 
motverka orsaker till och konsekvenser av psykisk 
ohälsa. 

 
 

2.3 Trygga, attraktiva och tillgängliga livsmiljöer/boendemiljöer 
Människors boende- och livsmiljöer är mycket viktiga i arbetet för god och jämlik hälsa. 
Utformningen av den fysiska miljön kan bidra till att den sociala sammanhållningen ökar och att 
människors hälsa stärks. Den som känner sig trygg i sitt hem och närområde känner också större 
vilja och lust att vistas och vara delaktig i samhället. Motsvarande effekt syns också när medborgare 
oavsett bakgrund och andra förutsättningar får möjlighet att påverka och ta del av 
samhällsutvecklingen. 

Kommuner och annan offentlig verksamhet har en särskild uppgift i arbetet mot diskriminering. För 
att stärka tillgängligheten och allas möjlighet att delta i samhället krävs aktivt arbete. Det handlar om 
att motverka diskriminering och annan kränkande behandling, men också om att människor ska 
slippa utsättas för hot och våld. 
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För att stärka människors möjligheter att slutföra sin utbildning och få ett arbete är det viktigt att 
skapa hälsosamma miljöer. Det handlar framför allt om att minska alkohol- och narkotikabruket 
bland ungdomar. 

 

Vi arbetar aktivt med att: 

• Skövdes miljöer ska vara tillgängliga och utformas med 
medvetenhet om personer med funktionsnedsättning 
så att alla kan ta del av samhället på lika villkor. Likaså 
åtgärda befintliga brister i tillgängligheten. 

• medborgare ges möjlighet att vara en naturlig del i 
kommunens utveckling, för att på så vis öka 
delaktigheten i samhället.  

• Skövdes miljöer ska vara fria från narkotika och 
dopning. Tidiga och förebyggande insatser ska 
genomföras för att minska bruket av alkohol, tobak, 
narkotika och spel. 

• förebygga och tidigt upptäcka samt vidta åtgärder vid 
alla former av fysiskt och psykiskt våld i nära relationer, 
inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 

 
 

3  Uppföljning och rapportering 
Kommunstyrelsen har ett särskilt uppföljningsansvar för rapportering när det gäller det 
folkhälsopolitiska programmet. Rapporteringen ska ske varje år i kommunens årsredovisning, samt 
en gång per mandatperiod i form av ett strategiunderlag för Vision Skövde 2025. I strategiunderlaget 
ska det finnas rekommendationer inför nästa mandatperiods utvecklingsarbete. Respektive nämnd 
följer upp och ansvarar för sin del av arbetet med det folkhälsopolitiska programmet enligt ordinarie 
uppföljningssystem.  


	1 Inledning
	1.1 Vad är folkhälsa?
	1.2 Vad innehåller programmet?
	1.3 Vad grundar sig programmet på?

	2 Tre folkhälsopolitiska viljeinriktningar
	2.1 Goda och jämlika livsvillkor och levnadsvanor
	Vi arbetar aktivt med att:

	2.2 Goda förutsättningar att fullfölja sina studier
	Vi arbetar aktivt med att:

	2.3 Trygga, attraktiva och tillgängliga livsmiljöer/boendemiljöer
	Vi arbetar aktivt med att:


	3  Uppföljning och rapportering

