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Inledning
Kommunfullmäktige gav den 19 december 2016 Välfärdsberedningen i 
uppdrag att ta fram förslag till folkhälsostrategi för Bromölla kommun. 
Syftet med folkhälsostrategin är att den ska vara vägledande i det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Det handlar om att skapa 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla invånare i Bromölla 
kommun. Att därmed stärka individen och dess möjlighet att leva ett gott liv. 
En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. 

Vad är folkhälsa?
Folkhälsa är det samlade begreppet för befolkningens hälsotillstånd. 
Begreppet hälsa beskrivs som en resurs för individen. Enligt 
Världshälsoorganisationens (WHO:s) definition från 1948 är hälsa ”ett 
tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande, och inte 
endast frånvaro av sjukdom eller svaghet”. 

De faktorer som påverkar hälsan kallas hälsans bestämningsfaktorer (se 
bilaga 1). Dessa faktorer kan till exempel vara individuella faktorer, 
livsstilsfaktorer och levnadsvanor. Även sådant som ligger utanför 
individens kontroll, till exempel livsvillkor, den fysiska och sociala miljön 
och samhällets struktur har betydelse för folkhälsan. 

Folkhälsoarbete handlar till stor del om att människor måste kunna känna 
makt över sin hälsa och att kunna påverka sin livssituation. En individs hälsa 
beror ofta på densammas känsla av sammanhang (KASAM). Det handlar om 
hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. 

Varför ska vi arbeta med folkhälsa?
Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs vid FN:s toppmöte år 2015. 
Agendan består av 17 globala mål och 169 delmål inom en mängd olika 
områden. Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka 
för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Agenda 2030 ska 
förverkligas i hela Sverige. Delaktighet och engagemang på lokal och 
regional nivå är centralt. Regeringens målsättning är att samtliga kommuner 
och landsting ska involveras och ges goda förutsättningar i arbetet med 
omställningen till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

År 2003 antogs ett övergripande nationellt folkhälsomål – att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. För att kunna uppnå detta mål fattade riksdagen beslut om elva 
nationella målområden för folkhälsa som utgjorde grunden för en 
målbaserad folkhälsopolitik (se bilaga 2).

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur 
för folkhälsopolitiken, som innebär en mer långsiktig och förebyggande 
struktur för folkhälsoarbetet. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken 
omformulerades med ett tydligare fokus på jämlik hälsa. Det nationella 
målet för folkhälsopolitiken är – att skapa samhälleliga förutsättningar för 
en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara 
hälsoklyftorna inom en generation. Målet innebär att statliga myndigheter 
som har uppgifter eller verksamheter som påverkar folkhälsan ska beakta 
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effekterna på folkhälsan. De tidigare elva målområdena har omvandlats till 
åtta målområden för att uppnå en god och jämlik hälsa (se bilaga 3).

Dessa åtta målområden är:

1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gemensamt arbetat fram målen 
för Strategi för hälsa. I strategin uppges att vi inte har någon tid att förlora - 
tillsammans främjar vi hälsa. De övergripande målen är en god och jämlik 
hälsa, god kvalitet och ett hållbart och uthålligt resultat. 
Region Skåne ger i sin utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030, förslag på 
vad som behöver göras för att stärka Skånes utveckling. Ett prioriterat 
ställningstagande är att Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet. En 
delstrategi är att arbeta för en förbättrad och mer jämlik hälsa.

Bromölla kommuns vision (se bilaga 4) visar på betydelsen av en god 
livsmiljö och ett samhällsengagemang. Det sociala sammanhanget där vi 
känner trygghet och delaktighet. ”Vi är ett aktivt och långsiktigt hållbart 
samhälle där alla deltar utefter sina förutsättningar”. 

Kommunfullmäktiges övergripande mål, livsmiljö och attraktionskraft och 
samhällsengagemang och inflytande (se bilaga 5), stämmer väl överens med 
folkhälsostrategins prioriterade målområden.
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Lokalt prioriterade målområden
Lokalt prioriterade målområden baseras på Region Skånes folkhälsorapport 
Barn och Unga 2016, Region Skånes folkhälsorapport Vuxna 2013 och 
medborgardialoger i Bromölla kommun (se bilaga 6).

Resultaten visar att delaktighet och trygghet har betydelse för hälsan. Likaså 
är tidiga insatser inom hälsofrämjande levnadsvanor, fysisk aktivitet och 
goda matvanor viktiga att arbeta med. Resultatet visar också att ANDT-
området (alkohol, narkotika, droger och tobak) ska vara prioriterat i 
folkhälsoarbetet.  

Målområden som lyfts fram inom folkhälsoarbetet är inte prioriterade 
sinsemellan. Aktörerna får själva, utifrån sina respektive verksamheter, ta 
fram handlingsplaner för att uppnå målområden i folkhälsostrategin. 
 
Prioriterade målområden för folkhälsoarbetet är: 

 Delaktighet och trygghet

 Hälsofrämjande levnadsvanor

 ANDT-frågor 

Alla delar i Bromölla kommuns befintliga arbete kan knytas till området 
folkhälsa. Några av dessa områden regleras i andra dokument, exempelvis 
det brottsförebyggande arbetet och arbetet med ANDT-frågor. För att 
undvika överlappning hänvisas därför till dokument för specifika 
målsättningar inom dessa områden.
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Ansvar och organisation
Folkhälsoarbetet ska utgå från ett hälsofrämjande perspektiv. Alla 
verksamheter i Bromölla kommun påverkar invånarnas livsvillkor och 
förutsättningar för en god hälsa.  

Samtliga verksamheter har i uppdrag att i bred samverkan skapa 
förutsättningar för mer jämlik och jämställd hälsa hos Bromölla kommuns 
invånare. 

Verksamheterna ska beakta folkhälsostrategins prioriterade målområden i 
den årliga verksamhetsplaneringen. Det hälsofrämjande och förebyggande 
arbetet ska synliggöras och vidareutvecklas. 

Samverkan med den idéburna sektorn samt med lokala och regionala aktörer 
ska fortsätta att främjas. För att nå de prioriterade målen behövs samverkan 
mellan samhällssektorer och politiska områden. 

Folkhälsoperspektivet ska beaktas i politiska beslut.
                                     
Det finns några huvudaktörer som har till uppgift att säkerställa inriktningen 
i folkhälsostrategin. Dessa aktörer är: 

Trygghetsrådet
Trygghetsrådet är ett tvärsektoriellt organ för samråd och utgör en 
kontaktkanal inom kommunen, mellan kommunen och externa aktörer. 
Trygghetsrådet skall verka för att de nationella folkhälsomålen och det 
trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet länkas samman och ses i 
ett helhetsperspektiv. 

Folkhälsosamordnare
Bromölla kommuns folkhälsosamordnare har en stödjande och samordnande 
funktion inom kommunen som helhet. Folkhälsosamordnaren har i uppdrag 
att kommunicera och följa upp folkhälsostrategin samt att ha en överblick 
och stötta verksamheterna i deras arbete med strategin. 
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Utvärdering och uppföljning
För att kunna satsa resurserna rätt och få kunskap om effekterna är 
utvärdering och uppföljning viktiga delar i ett systematiskt folkhälsoarbete. 
För att uppföljningen ska bli så tydlig som möjligt ska denna redovisa både 
mätningar av indikatorer och en beskrivning av de insatser som gjorts. 
Folkhälsostatistik ska användas för att följa upp de lokalt prioriterade 
målområdena. 

Folkhälsostrategin kan följas upp enligt punkterna nedan:

 De lokalt prioriterade målområdena redovisas kontinuerligt i 
samband med övrig verksamhetsuppföljning.

 Folkhälsosamordnaren sammanställer en kartläggning över hälsoläget 
inför varje mandatperiod.

 Enkätverktyget Lupp används som en del i utvärdering av barn och 
ungas hälsa.

 Välfärdsbokslut ligger som grund för utvärdering av lokala 
folkhälsomål.

Folkhälsostrategin ska utvärderas varje mandatperiod, vid behov revideras 
och därefter förankras i kommunfullmäktige.
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Bilagor
Hälsans bestämningsfaktorer                  Bilaga 1

Hälsans bestämningsfaktorer är de faktorer som påverkar folkhälsan – direkt 
eller indirekt. Bilden nedan beskriver dessa. Närmast mitten finns de faktorer 
som individen själv har störst möjlighet att påverka och är kopplade till vår 
livsstil. Ju längre ut från mitten faktorerna är placerade desto mer påverkas 
de genom samhällsorganisatoriska strukturer och politiska beslut. 

 

Hälsans bestämningsfaktorer, utifrån modell av Leif Svanström
och Bo Haglund, Socialmedicin, Karolinska Institutet.

De elva nationella folkhälsomålen som antogs år 2003     Bilaga 2
Den svenska folkhälsopolitiken utgick från elva målområden där man finner 
de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för den svenska folkhälsan.  

1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 
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De åtta målområden som antogs år 2018                    Bilaga 3
De nya åtta målområdena syftar till att tydliggöra vilka bestämningsfaktorer 
som är avgörande för att uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

De första sju målområdena utgör livsområden som omfattar viktiga resurser 
avgörande för en god och jämlik hälsa. Det åttonde och sista målområdet 
markerar att hälso- och sjukvårdens verksamheter bör bli bättre på att möta 
de skillnader som finns mellan sociala grupper vad gäller insjuknande, 
behandling och konsekvenser av sjukdom och ohälsa.

Målområde 1 – Det tidiga livets villkor
En jämlik mödra- och barnhälsovård, en förskola av god kvalitet och att 
barnperspektivet tas i beaktande.

Målområde 2 – Kunskaper, kompetenser och utbildning

En likvärdig utbildning, en god lärandemiljö i skolan med utgångspunkt i att 
skapa goda och trygga uppväxtvillkor. Tidigt identifiera elever som behöver 
stödinsatser för att fullfölja utbildningen eller har andra svårigheter för att 
säkerställa att alla får möjlighet att nå sin fulla potential i skolan.

Målområde 3 – Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

Stärka humankapitalet, genom utbildningssatsningar, för personer som 
saknar gymnasieutbildning. Motverka diskriminering och minska 
inträdeshinder för att underlätta för särskilt utsatta grupper att ta sig in på 
arbetsmarknaden. 

Målområde 4 – Inkomster och försörjningsmöjligheter

Uppmärksamma grupper i särskilt utsatta situationer med knappa 
ekonomiska marginaler. 

Målområde 5 – Boende och närmiljö

Bostadsområden som är socialt hållbara, dvs. som motverkar 
boendesegregation och främjar trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa. 
Boendemiljöer med förbättrad luftkvalitet, minskat trafikbuller och tillgång 
till grönstruktur samt tillgång till en god förskole- och skolmiljö. 

Målområde 6 – Levnadsvanor 

Begränsad tillgänglighet till hälsoskadliga produkter. Tillgänglighet till 
hälsofrämjande produkter, miljöer och aktiviteter. Hälsofrämjande och 
förebyggande arbete med levnadsvanor i välfärdens verksamheter till 
exempel hälso- och sjukvård samt omsorg. 
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Målområde 7 – Kontroll, inflytande och delaktighet

Ett jämlikt deltagande i demokratiska processer och i det civila samhället. 
Arbete för de mänskliga rättigheterna. Motverka diskriminering och annan 
kränkande behandling samt frihet från hot och våld. Sexuell och reproduktiv 
hälsa samt rättigheter. 

Målområde 8 – En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tillgänglighet som motsvarar olika behov. Vårdmöten som är 
hälsofrämjande och skapar förutsättningar för jämlika insatser och resultat. 
Hälsofrämjande och förebyggande arbete. 
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Bromölla kommuns vision               Bilaga 4
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Kommunfullmäktiges övergripande mål               Bilaga 5

Livsmiljö och attraktionskraft
Livslångt lärande

 Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som nått minst målen E i alla 
ämnen i grundskolan ska procentuellt årligen öka i jämförelse med 
föregående år. Årlig utvärdering.

Hållbar tillväxt

 Befolkningen i kommunen ska öka med minst 2 procent under 
mandatperioden. Utvärdering/mätning vart fjärde år. Rapportering 
årligen.

 Människors inställning till att leva och bo i Bromölla kommun ska 
utvecklas i positiv riktning under mandatperioden. Attitydmätning 
vartannat år genom medborgarundersökningen.

Sund ekonomi

 Bromölla kommun ska ha en ekonomisk hållbar utveckling med 
förbättrad ekonomi under mandatperioden med oförändrad eller sänkt 
skattesats. Årlig utvärdering.

Samhällsengagemang och inflytande

Delaktighet

 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga ska öka 
enligt nöjd regionindex i medborgarundersökningen. Mätning 
vartannat år genom medborgarundersökningen.

 I Bromölla kommun står medborgarnas behov i fokus och formar 
verksamheterna. Andelen nöjda medborgare ska öka under 
mandatperioden. Mätning vartannat år med utgångspunkt i våra 
verksamheters syften.

Påverkansmöjlighet/öppenhet

 Valdeltagandet vid allmänna val bland unga upp till 25 år ska öka.
Mätning efter genomförda allmänna val.

 Medborgarnas syn på möjligheten att kunna påverka politiken mellan 
valen ska öka hos både män och kvinnor vid varje mätning under 
mandatperioden. Mätning vartannat år genom 
medborgarundersökningen.
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Hälsosituationen i Bromölla kommun               Bilaga 6
Folkhälsostrategin tar utgångspunkt ur Region Skånes folkhälsorapporter för 
Bromölla kommun och medborgardialoger.

Region Skånes folkhälsorapporter
Resultatet av folkhälsoenkäten Barn och Unga 2016 visar att trygga och 
goda uppväxtvillkor såsom trygghet i bostadsområdet, en god skolmiljö och 
tillit till andra människor har betydelse för hälsan. 

Tidiga insatser inom hälsofrämjande levnadsvanor såsom fysisk aktivitet och 
goda matvanor är viktiga att arbeta med. 

Resultatet av enkäten visar också att ANDT-området (alkohol, narkotika, 
droger och tobak) ska vara prioriterat i folkhälsoarbetet.  

Den senaste folkhälsoenkäten för vuxna visar att delaktighet och inflytande i 
samhället har betydelse för hälsan, likaså ekonomisk och social trygghet. 
Hälsofrämjande levnadsvanor såsom goda matvanor och fysisk aktivitet är 
viktiga att arbeta med.

Medborgardialoger
Under hösten 2017 genomfördes medborgardialoger.

Till kommunens invånare ställdes frågor via bland annat byaträffarna, 
fritidsgården, kommunens rådgivande organ, kommunfullmäktiges 
ledamöter, kulturpunktens besökare, seniorfestivalen, hemtjänsten, 
trygghetsboende samt äldreboende. 

Information om enkäten har publicerats på kommunens hemsida och 
KommunInfo-bladet samt Facebook. Enkäten har funnits i både 
pappersformat och digitalt format. 

Frågorna som ställdes var ”Vad gör du för att må bra?” och ”Saknar du 
någon hälsofrämjande aktivitet som gör att du mår bättre?” samt 
bakgrundsfrågor om kön, ålder och boendeort. Frågorna är framtagna i 
samarbetare med folkhälsosamordnare.

Totalt inkom 907 svar på enkäten, frågeformulär se bilaga 7.

De barn och unga som svarade på enkäten uppgav att de har social 
gemenskap och att de utövar fysisk aktivitet för att må bra. 

Vuxna och äldre uppgav social gemenskap och goda matvanor för att må 
bra. 

I samtliga åldersgrupper, oavsett kön och boendeort, uppgav de som svarade 
på enkäten att de saknar god återhämtning och att de inte känner sig 
delaktiga i samhället.

På frågan om vad de saknar för att må bättre uppgav de som svarade på 
enkäten olika sporter såsom motorsport, basket, fäktning, dans, boule, 
minigolf och gym. Det önskades söndagsöppet café och en ishall. 
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Det framfördes önskemål om styrketräning för pensionärer och att ha yoga-
pass vid lunchtid. Även önskemål om egentid och arbetstidsförkortning 
uppgavs.

Till den ideella sektorn ställdes frågor via kulturpunktens e-post. 

Frågorna som ställdes var ”Hur arbetar ni hälsofrämjande och förebyggande 
inom er förening?” och ”Hur kan det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet vidareutvecklas?”. Frågorna är framtagna i samarbetare med 
folkhälsosamordnare.

Resultatet blev att olika kultur- och fritidsföreningar kan främja folkhälsan. 
Det kan exempelvis handla om musik, teater och dans. Naturföreningar som 
erbjuder utomhusaktiviteter och idrottsföreningar där motion utövas är andra 
exempel. 

Som svar på hur det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kan utvecklas 
uppgavs att aktiviteterna ska fortsätta och att utbudet breddas för att nå ut till 
fler deltagare.

Inom förvaltningen bedrivs folkhälsoarbete, exempelvis finns 
personalvårdande insatser för kommunens medarbetare inom områdena 
företagshälsovård, friskvård och hälsofrämjande insatser. I skolorna bedrivs 
bland annat värdegrundsarbete, hälsosamtal och förebyggande arbete inom 
alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Föräldrastödsutbildningar 
Alla Barn i Centrum (ABC) och Älskade, förbannade tonåring (ÄFT) 
erbjuds. 

Kommunen erbjuder träffpunkter med social aktivitet för äldre. För att 
förebygga fallskador erbjuder kommunen gratis fixartjänst till de som är 
pensionär eller har en funktionsnedsättning. Kommunen erbjuder många 
kultur- och fritidsaktiviteter. Det finns olika arenor såsom bibliotek, simhall, 
idrottshallar som bedriver hälsofrämjande arbete. 
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Frågeformulär                                Bilaga 7

Enkät om folkhälsa
Välfärdsberedningen har fått i uppdrag att ta fram en 
folkhälsostrategi.
 
Din hälsa påverkas av ditt arv, kön och ålder men framför allt av dina 
levnadsvanor och livsvillkor. I Bromölla kommun vill vi skapa goda 
livsvillkor så att det är lätt för dig att göra val som är bra för din hälsa. 
Folkhälsa visar hur en hel befolkning mår, till skillnad från hälsa som 
beskriver en enskild persons mående. En god folkhälsa i Bromölla 
kommun innebär både att invånarnas hälsa är så bra som möjligt och 
att den är jämlikt fördelad mellan grupper och områden.

Var vänlig sätt kryss

Kön
O Kvinna O Man O Annat

Ålder
O 6-12 år O 13-17 år O 18-24 år O 25-39 år O 40-64 år O 65-79 år                 
O 80 år eller äldre

Boende
O I kommunens centralort        O I annan tätort i kommunen           
O Utanför tätort

Vad gör du för att må bra?
Kryssa i de hälsofrämjande aktiviteter som passar in på dig. Du kan välja flera alternativ.

O Har goda matvanor O Har bra sömnvanor O Utövar fysisk aktivitet
O Har social gemenskap            O Har en meningsfull fritid 
O Har en god återhämtning O Känner mig delaktig i samhället
O Annat, ge exempel: 
___________________________________________

Saknar du någon hälsofrämjande aktivitet som gör att du mår 
bättre?
O Nej
O Ja, ge exempel: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________________

Tack för din medverkan!
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