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Förord

SOCIAL HÅLLBARHET FÖR ALLA
Kommunfullmäktige i Falun har ställt sig bakom ett nytt folkhälsoprogram: Folkhälsoprogram 2020. Folkhälso
programmet har tagits fram i en bred process. Syftet har varit att försöka greppa utmaningarna, men också prioritera 
bland dem – så att målens inriktning och uppfyllelse gör märkbar skillnad.

Vi har valt att främst fokusera på tre av Sveriges elva folkhälsomål: 
• Delaktighet och inflytande. Känslan av delaktighet, eller snarare bristen på den känslan, ligger bakom mycket av 

den ohälsa vi upplever i Sverige idag.
• Barn och ungas uppväxtvillkor. Idag har ungdomar så många möjligheter och prövningar att hantera att det ofta är 

svårt att hitta rätt. Här måste skolan och samhället hitta vägar att stödja och leda.
• Hälsofrämjande livsmiljöer. Det ska vara tryggt och stimulerande att bo och verka i Falun och då ska planeringen 

utgå från målet om hälsofrämjande livsmiljöer – hela vägen från barn till äldre.

Falun är en bra plats att bo på för de flesta. Det kan benämnas social hållbarhet. Vår vision om ett större Falun ger 
oss utmaningar att se till att social hållbarhet gäller alla. 
 Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet sammanfattar och definierar uppdraget till alla som verkar i kommunen.
Vår förhoppning är att folkhälsoprogrammet och samverkan med olika parter leder vår verksamhet i en riktning som 
gör Falun till en ännu bättre kommun att bo och verka i.
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Inledning

Falu kommuns vision ”Ett större Falun”1) kräver 
att vi tar hänsyn till de ekonomiska, sociala och 
ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling när 
vi fattar beslut (se Figur 1). Då skapas möjligheter 
för kommande generationer att leva ett gott liv.

För att nå visionen och vårt övergripande mål 
hållbar utveckling2) har Falu kommun tre strate
giska styr dokument: Ett tillväxtprogram för den 
ekonomiska dimensionen, ett folkhälsoprogram 
för den sociala dimensionen och ett miljöprogram 
för den eko logiska dimensionen (se Figur 2).

En god folkhälsa i Falun innebär att befolk
ningens hälsotillstånd inte bara är så bra som 
möjligt utan också jämlikt fördelad. Strävan efter 

en jämlik hälsa har varit en viktig utgångspunkt 
vid framtagandet av folkhälsoprogrammet.

Programmet är ett strategiskt styrdokument 
som visar vägen för en god och jämlik hälso
utveckling för Faluborna3). Folkhälsoarbetet ska 
vara riktat till hela befolkningen och samtidigt 
anpassas i omfattning. Arbetet ska också utformas 
så att det når dem med störst behov.

En grundläggande faktor för hälsa är att 
människor är, och upplever sig vara, delaktiga i 
beslut som berör dem. Folkhälsoprogrammet är 
framtaget i bred samverkan med verksamheter 
från kommunen och landstinget och dess nätverk 
av organisationer, företag och föreningar.

Följ Falun kommuns hållbarhetsarbete  
på www.falun.se/hallbarutveckling

1) Vi använder genomgående ”Falun” som begrepp och menar då hela 
det geografiska området Falu kommun med alla kommundelar och 
aktörer som finns där. När vi skriver ”Falu kommun” syftar vi på 
kommunorganisationen.

2) Hållbar utveckling definieras av Brundtland kommissionen 1987: 
”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov”. De tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekono
miska, sociala och ekologiska – ska samstämmigt och ömsesidigt 
stödja varandra. Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling  
i Johannesburg 2002 erkändes begreppet hållbar utveckling som en 
överordnad princip för FN:s arbete.

3) När begreppet ”Falubor” används i dokumentet avses alla som bor i 
det geografiska området Falu kommun.

SYFTE
Syftet med folkhälsoprogrammet är:

• Att skapa förutsättningar för att hälso
utvecklingen blir jämlikt fördelad i hela  
kommunen.

• Att folkhälsoperspektivet ska genomsyra verk
samheterna inom kommunens förvaltningar 
och bolag. Programmet ska också ge stöd för 
prioriteringar.

• Att inspirera och motivera till ökad samverkan 
mellan olika aktörer.

Figur 1 Modell över Falu kommuns vision  
”Ett större Falun”.

Figur 2 Modell över begreppet hållbar utveckling.
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Inriktning i programmet

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete ska vara strate
giskt och långsiktigt och många aktörer behöver 
samverka för att nå målen. En viktig utgångspunkt 
är det hälsofrämjande synsättet. Kommunens med
lemskap i nätverket Healthy Cities3) är väg ledande 
för vilket arbetssätt som prioriteras. Fokus ligger på 
att skapa stödjande livsmiljöer och att öka skydds 
och friskfaktorerna för invånarna. Folkhälso arbetet 
ska utgå från de mänskliga rättigheterna och bidra 
till en socialt hållbar kommun. 

I programmet har tre strukturella områden 
 prioriterats politiskt. Det är områden där kommunen  
och landstinget är stora och viktiga aktörer. Inom 
de tre områdena inryms fler av nationella mål
områden som är förknippade med människors 
levnadsvanor och livsstil. Aktuell forskning och 
 nationella rekommendationer visar att det är just 
inom dessa tre områden som förutsättningar för att 
skapa en jämlik hälsa har störst effekt. Delaktighet 
är den ytterst viktigaste faktorn för hälsa. Barn och 
ungas uppväxtvillkor handlar om att alla barn ska 
ha en bra start i livet. Hälsofrämjande livs miljöer 
där människor bor och verkar, växer upp och till
bringar sitt liv påverkar i stor grad hälsan.

De områden som valts är:
• delaktighet och inflytande
• barn och ungas uppväxtvillkor
• hälsofrämjande livsmiljöer. 

3) Healthy Citiesnätverket är WHO:s svenska nätverk med politiker 
och tjänstemän i kommuner och regioner. Nätverket främjar hållbar 
utveckling genom ett systematiskt arbete med befolkningens hälsa 
och välmående. Det görs genom att människans villkor och jämlikhet   
är i centrum för fysisk och social planering.
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Delaktighet och inflytande

Människans möjlighet och upplevelse av att 
vara delaktig i samhället och kunna påverka sin 
livssituation och sin närmiljö är viktig för hälsan. 
Det innebär att alla Falubor i hela kommunen ska 
ges förutsättningar för att uttrycka sina behov och 
önskemål och uppleva att man kan påverka beslut 
som rör ens eget liv, kommunens tjänster och 
service samt formandet av Faluns framtid. Det ska 
vara möjligt att ta del av kulturupplevelser så att 
människor kan känna mening och ha plattformar 
för påverkan och uttryck.

Falun är en inkluderande kommun, en plats där 
medmänskligt bemötande och allas lika värde och 
behov är i fokus. Det gäller oavsett kön, ålder, et
nicitet, religion, sexuell läggning, köns uttryck eller 
funktionsnedsättning. Alla ska känna sig behövda, 
värdefulla och accepterade.

Drivkrafter för delaktighet och inflytande är 
utbildningsnivå och ekonomisk situation. Därför är 
insatser som utbildning, kompetensutveckling och 
arbete inte bara tillväxtfrämjande utan också viktiga 
för att stärka individens självkänsla och egenmakt. 
En stärkt självkänsla ökar intresset för och modet 
att våga säga sin mening om olika företeelser i 

samhället. Det stärker även förutsättningarna för 
ett aktivt medborgarskap. Att ha en meningsfull 
vardag med möjlighet till arbete och sysselsättning, 
påverkar den egna hälsan och samhället i stort på 
ett positivt sätt.  

Att minska skillnader och skapa jämlika förut
sättningar är viktigt för att människor ska känna 
sig delaktiga och må bra. Vissa målgrupper och 
individer kan behöva mer stöd än andra för att 
kunna ta ansvar för sitt eget liv. Utbildning och 
arbete är viktiga drivkrafter, men att bli inbjuden 
att vara med i en förening, en idrottsaktivitet, gå 
på teater eller engagera sig politiskt har också stor 
betydelse.

Demografin förändras och befolkningsprognoser 
visar att allt fler lever längre. Antalet personer 
över 85 år beräknas ha fördubblats till år 2050. 
Med stigande ålder ökar risken för sjukdomar och 
olyckor som begränsar vår rörelseförmåga, del
aktighet och förmåga att klara oss själva. Att tidigt 
främja hälsa, men också lindra sjukdomstillstånd, 
förhindra fallolyckor och ha en väl fungerande 
rehabilitering är insatser för att få många år med 
hög livskvalitet. 

Inriktningsmål:  
Falun är en plats för alla och vi bemöter varandra med respekt.
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Även om kommunens invånare lever allt längre 
och blir allt friskare ökar kvinnors sjukskrivnings
tal. Orsakerna till det är många och det är viktigt 
att se det ur ett brett perspektiv som inkluderar 
olika samhällsstrukturer, arbetslivets uppbyggnad 
och människans hela livssituation.

STRATEGIER
• Stärka kommunikationen med Faluborna 

genom att utveckla verktyg för kommunikation 
och information och värna om det mänskliga 
mötet. 

• Stärka förutsättningarna för att en jämlik 
hälsa och jämlika förhållanden ska finnas för 
Faluborna på alla nivåer.

• Skapa förutsättningar för att jämställdhets 
och mångfaldsperspektivet finns på alla nivåer 
och verksamheter i Falu kommun. Som ett 
led i detta ska konsekvenser belysas för kön, 
ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, 
könsuttryck eller funktionsnedsättning i varje 
förändring. 

• Stärka möjligheterna för Faluborna att få 
reellt inflytande över sin vardag och sitt 

dagliga liv och stimulera till ett mer aktivt 
medborgarskap.

• Öka förutsättningarna och utveckla meto
derna som möjliggör ett större inflytande 
för kommuninvånarna när det gäller deras 
närmiljö.

• Stärka samverkan med näringslivet och för
eningslivet för att skapa en meningsfull syssel
sättning och fritid för Faluborna.

• Utveckla insatser och metoder för att minska 
sjukfrånvaron framför allt när det gäller kvin
nors sjukfrånvaro.

• Utveckla insatser och metoder för att förebyg
ga fallolyckor för personer 65 år och äldre.

INDIKATORER
Målet utvärderas och följs upp bland annat genom 
indikatorerna sjukpenningtal, självskattad allmänt 
hälsotillstånd och fallolyckor bland äldre. Se in
dikatorbilaga sist i programmet för en fullständig 
lista på indikatorer för uppföljning av området.
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Trygga och goda uppväxtvillkor är viktiga förut
sättningar för en bra start i livet och en god hälsa 
för barn och unga. Familjen och andra nära rela
tioner är centrala, men även faktorer som miljön 
i hemmet, förskola, skola och fritidsverksamhet 
är av stor betydelse. Barn och unga behöver bli 
bekräftade och sedda. Det är viktigt att vuxna ser 
barn och unga som självständiga, tänkande indi
vider och är öppna för deras önskemål och behov. 
Det finns många tillfällen under ett barns uppväxt 
då föräldrarna kan uppleva att de behöver någon 
form av stöd i sitt föräldraskap. Samhället kan göra 
en hel del för att underlätta för föräldrarna. När det 
handlar om barn och ungas hälsa så ska barn i 
socioekonomiskt svaga familjer särskilt uppmärk
sammas. 

I detta program och när gemensamma resurser 
fördelas ska behov av tidiga insatser för barn 
och unga i behov av särskilt stöd prioriteras. Det 
gäller inte minst i skolan där en grundläggande 
rättighet är att ge barn och unga förutsättningar 
för att klara skolans mål. Skolans huvuduppdrag 
är att ge alla eleverna kunskaper som ger dem 

förutsättningar att lämna skolan med godkända 
betyg, men skolan ska också bidra till att eleverna 
får goda levnadsvanor när det gäller till exempel 
mat och fysisk aktivitet, sexuell hälsa och lika
behandling.

Förskolor och skolor med hög kvalitet ska 
finnas i nära anslutning till de platser där man 
bor. Utemiljön, vid förskolor och skolor och i 
bostadsområdena, ska stimulera till fysisk aktivitet 
för att grundlägga en aktiv livsstil i tidig ålder. 
Möjligheten att utöva kultur, friluftsliv och idrott 
på lika villkor är viktiga aspekter för att nå en god 
livskvalitet. Tillgängligheten skall vara jämställd 
så att båda flickor och pojkar gynnas och att barn 
och unga med olika funktionsnedsättningar kan 
delta. Det behöver finnas en mångfald av fritids
aktiviteter för att tillgodose många barns önske
mål. Det är även viktigt att aktiviteterna erbjuds  
i närområdet där barnen bor och att det inte är för 
dyrt att delta på aktiviteterna.

En väl fungerande samverkan mellan kommun 
och landsting har stor betydelse för att barn och 
unga ska få ta del av all den kompetens som behövs 

Inriktningsmål:
Barn och unga i Falun har en jämlik, god och trygg uppväxt.
Barn och unga i Falun ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar nå goda 
 studieresultat.

Barn och ungas uppväxtvillkor
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för att främja barn och ungas psykiska hälsa. 
Samverkan är ledordet, men det måste finnas en 
tydlighet i vem som har ansvar för vad.

En god samverkan mellan Falu kommuns olika 
förvaltningar, polisen och i vissa fall lanstinget är 
en förutsättning för att minska ungdomars bruk 
av olika droger och att främja ett framgångsrikt 
ANDTarbete. (Alkohol Narkotika Dopning 
Tobak). För att förebygga att barn och unga lever i 
en hemmiljö där någon av föräldrarna mår dåligt 
på grund av psykiskt ohälsa, problem med alkohol/
narkotika eller utövar våld inom familjen behöver 
flera aktörer samverka och tidigt ge både föräldern 
och barnet det stöd och hjälp som behövs.

STRATEGIER
• Stärka samverkan mellan kommun och 

landsting som rör barn och ungas hälsa genom 
att fastställa olika samverkansmodeller som 
garanterar att barn och unga får del av all den 
kompetens och det stöd som behövs för att nå 
bästa möjliga hälsa.

• Stärka självkänslan, självförtroendet och den 
psykiska hälsan hos alla flickor och pojkar 
genom ett hälsofrämjande arbetssätt i förskola, 
skola, fritidshem och fritidsgårdar.

• Stärka barn och ungas möjlighet till inflytande 
över sin livssituation och betrakta dem som 
självständiga och kompetenta individer.

• Utveckla möjligheten för föräldrar med barn 
i åldern 0–17 år att få stöd i sitt föräldraskap 
under hela barnets uppväxt. 

• Stärka möjligheten för barn och unga att 
erbjudas en meningsfull fritid både när det 
gäller kultur och idrott, genom en anpassning 
av aktiviteterna och att ge ett varierat utbud, 
tillgänglighet och närhet.

• Utveckla förutsättningarna för att barn och 
unga, på ett tryggt och säkert sätt, själva kan 
ta sig till och från skolan och fritidsaktiviteter.

• Stärka vikten av det förebyggande arbetet i 
kommun och landsting för att minska krimi
nalitet, tobaks, alkohol och drogmissbruk 
hos barn och unga.

INDIKATORER
Målen utvärderas och följs upp bland annat genom 
indikatorerna invånare 0–19 år i ekonomiskt ut
satta familjer och måluppfyllnad i åk 6 och åk 9.  
Se indikatorbilaga sist i programmet för en full
ständig lista på indikatorer för uppföljning av 
området.
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Hur samhället planerar, bygger och utvecklar 
 livsmiljöer har betydelse för människans hälsa. 
Det kan handla om små eller stora förändringar  
i den fysiska miljön, till exempel bostadsområden, 
byggnader, parker och naturområden. Det kan 
också handla om hur vi planerar och utvecklar 
den sociala miljön till exempel utbud och tillgång 
till skola, vård, omsorg, sociala mötesplatser och 
fritidsaktiviteter. 

Falubornas livsmiljö ska vara trygg, säker och 
stimulerande. För att uppnå det ska direktiv för en 
trygg och säker miljö följas, men även människors 
upplevelse av sin närmiljö beaktas. Att känna tillit 
till sin närmiljö och andra människor är viktiga 
faktorer för att människor ska vistas ute, ensamma 
eller tillsammans med andra. Att människor rör 
sig utomhus skapar i sig en känsla av trygghet. 
Platser för mänskliga möten mellan olika åldrar 
och kulturer för att skapa gemenskap och möjlig
heten att lära känna andra är viktigt.

Falubornas närmaste livsmiljö är bostaden och 
bostadsområdet. Det är viktigt att ha en bostad 
som är trivsam, trygg och säker. Bostadsområden 
behöver planeras, byggas och utvecklas så att en 

Inriktningsmål:
I Falun har vi trygga, säkra och stimulerande miljöer.

mångfald av bostadstyper och utemiljöer kan 
uppnås. För att öka förutsättningar att utveckla 
bostadsområden är det viktigt att både ute och 
innemiljöerna i bostadsområdena är anpassade för 
de som bor där. Den estetiska utformningen har 
betydelse och det ska finnas plats för lek, fysisk 
aktivitet och social samvaro.

Närhet till naturen, grönområden, parker och 
lekplatser är viktiga förutsättningar för att stimu
lera till fysisk aktivitet, rörelse och rekreation. Om 
platserna är väl underhållna och omhändertagna 
får det människor att känna sig välkomna och 
trygga. Om områden binds ihop, gärna med gång 
och cykelvägar, stimulerar och underlättar det för 
människor att förflytta sig till fots eller cykel.

En hälsofrämjande livsmiljö är en miljö där 
människor har tillgång till kommunikationer 
och servicefunktioner. Det handlar bland annat 
om tillgång till kommersiell service (dagligvaror, 
apotek, post och paket), bredbands och mobil
täckning, en väl fungerande kollektivtrafik och 
trygga och säkra gång och cykelvägar. Om service 
och handel finns i närheten av bostadsområden 
minskas behovet av transporter. Hela kommunen 

Hälsofrämjande livsmiljöer
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ska utvecklas för att möjliggöra en god livsmiljö 
oberoende om människan vill bo i centrala delarna 
av Falun eller på landsbygden.

För att öka möjligheten för fler att delta i för
eningsaktiviteter ska en mångfald av aktiviteter 
erbjudas. De ska upplevas tillgängliga och inklu
derande. Det är ofta föreningslivet och studie
förbund som planerar och genomför aktiviteterna 
vilket är initiativ som ska fortsätta stimuleras och 
stödjas av Falu kommun.

STRATEGIER
• Planera och utforma bostäder och bostads

områden i kommunen så att en mångfald och 
mix av boendetyper eftersträvas.

• Stärka samverkan mellan Falu kommuns 
verksamheter, de kommunala bolagen och 
privata fastighetsägare kring utveckling och 
förbättringar i våra bostadsområden och 
offentliga miljöer.

• Planera och utforma bostäders inomhus
miljöer utifrån ett hälsofrämjande och före
byggande perspektiv.

• Skapa sammanhängande stråk och öka 
tillgängligheten mellan områden så att 
människor lätt kan förflytta sig till fots, med 
cykel eller  andra hjälpmedel för förflyttning 

mellan  platser, aktiviteter eller servicefunk
tioner. 

• Fokusera på närhet, tillgänglighet, säkerhet 
och trygghet, användbarhet och attraktivitet 
vid planering och underhåll av sociala mötes
platser, grönområden och kommunikationer.

• Utveckla kommunens offentliga miljöer för 
lek, fysisk aktivitet, idrott och kultur genom 
att eftersträva att utformningen mixas och 
anpassas för mänskliga möten mellan olika 
åldrar, kön och kulturer.

• Stärka samverkan mellan Falu kommun, 
studieförbund och föreningslivet så att för
eningsaktiviteter kan utvecklas efter önske
mål och behov från både unga och äldre 
kommuninvånare.

• Stärka det förebyggande arbetet för att Falu
borna ska kunna leva i en hemmiljö och 
i bostadsområden där våld, missbruk och 
kriminalitet inte existerar.

INDIKATORER
Målen utvärderas och följs upp bland annat genom 
indikatorerna; tillgång till parker, grönområden 
och natur och stillasittande fritid. Se indikator
bilaga sist i programmet för en fullständig lista på 
indikatorer för uppföljning av området.
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Genomförande

ANSVAR OCH ORGANISATION
Ansvarig för folkhälsoarbetet är kommunstyrel
sens ledningsutskott. Ett viktigt samverkans forum 
mellan kommunen och landstinget är folkhälso
rådet. Rådet har en strategisk väg ledande funktion 
och följer och analyserar frågor som sedan lyfts till 
kommunstyrelsens ledningsutskott. Ledamöter i 
folkhälsorådet är politiker från kommunen och 
landstinget. För var mandatperiod utses leda
möterna av kommunstyrelsen respektive hälso 
 och sjukvårdsberedningen. Förutom dessa är kom
munens förvaltningschefer, en tjänsteman från 
landstinget och ibland även externa representanter 
inom olika fackområden representerade i rådet.

Falu kommuns ledningsförvaltning har det 
övergripande uppdraget att utveckla kommun
organisationens ledning och styrning. Folkhälso
programmets genomförande ingår i nämndernas 
uppdrag. Som stöd för genomförandet kommer 
det att finnas en hållbarhetsstrateg, som har sin 
organisatoriska placering på Miljö och samhälls
byggnadsförvaltningen.  

GENOMFÖRANDE I  
ORDINARIE VERKSAMHET
Genomförande och uppföljning av folkhälso pro
grammet ska integreras i kommunens befintliga 
modell för verksamhetsstyrning och på så sätt bli 
en del i den ordinarie budgetprocessen.
I budgetprocessen ska alla förvaltningar beskriva 

hur man bidrar till en hållbar utveckling. Där ska 
framgå vilka verksamhetsmål och åtgärder inom 
folkhälsa likväl som inom tillväxt och miljö
programmen som planeras inom förvaltningen. 
Samarbete mellan olika förvaltningar och med 
andra aktörer är en viktig framgångsfaktor.

Som stöd för verksamhetsplaneringen inom 
respektive förvaltning finns hållbarhetsstrategen. 
Förvaltningarnas förslag beslutas sedan av respek
tive nämnd eller styrelse. Förvaltningschefen och 
förvaltningarna ansvarar för processen och arbetet 
med att nå verksamhetsmålen.

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Varje förvaltning, nämnd och styrelse följer 

 årligen upp sina egna verksamhetsmål och åt
gärder inom ramen för ordinarie verksamhets  
och budgetuppföljning.

För att följa om utvecklingen går åt rätt håll finns 
hållbarhetsstrategen till stöd med årliga samman
ställningar och analyser av kommunövergripande 
måluppfyllnad i samband med årsredovisningen.
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Folkhälsoprogrammet och andra styrdokument

Det är kommunfullmäktige som fastställer mål 
och inriktning i folkhälsoprogrammet. Folkhälso
programmet är Falu kommuns program för 
den sociala dimensionen av hållbar utveckling. 
Programmet är styrande för kommunens verk
samheter, men ger även stort utrymme till nya, 
kreativa och inspirerande folkhälsoinsatser. Inom 
folkhälsoarbetet finns det redan idag många styr
dokument som är vägvisande för hälsofrämjande 
och förebyggande insatser. Folkhälsoprogrammet 
förstärker innehållet i dessa.

Internationellt styrdokument för den sociala 
 dimensionen och folkhälsan är Förenta Nation
ernas, FN:s allmänna förklaring om mänskliga 
rättig heter och WHO:s Health 2020. Barnkon
ventionen stärker de mänskliga rättigheterna för 
alla medborgare upp till 18 år och FN:s konven
tion om rättigheter för personer med funktions
nedsättning medverkar till att funktionsnedsattas 
behov sätts i fokus. De elva nationella målområde
na för folkhälsan fastställdes av Sveriges riksdag år 
2007 och är än idag vägledande för många regio
ner, landsting och kommuners folkhälsoarbete.

Landstinget Dalarnas folkhälsostrategi är en 
länsstrategi för en god och jämlik hälsa i ett håll
bart Dalarna. Region Dalarna och kommunerna 
anser att strategin förstärker det lokala folkhälso
arbetet och är därför viktig att beakta. Strategin 
betonar det hälsofrämjande arbetet och insatser i 
den sociala och fysiska samhällsplaneringen.

I Dalastrategi 2020, Region Dalarnas utvecklings
strategi för Dalarna, finns områden som berör 
folkhälsoarbetet. Exempel på områden som 
lyfts fram är höjd utbildningsnivå och livslångt 
lärande, ökat deltagande i arbetslivet, förstärkt 
folkhälsoperspektiv för tillväxtarbete och att skapa 
utrymme för delaktighet och inflytande. Dala
strategin och utvecklingsarbetet inom folkhälso
området förstärker varandra. Region Dalarna har 
tillsammans med länets kommuner tagit fram 
strategi dokumentet ”Dalarna – Sveriges bästa 
ungdoms region”, som förstärker och synliggör 
ungdomarnas drivkraft för regional utveckling. 
Region Dalarna, länets kommuner och Lands
tinget Dalarna har en överenskommelse för ökad 
samverkan för en god utveckling av barn och 
ungas psykiska hälsa.  

Falun och Borlänge kommuner har antagit en 
gemensam översiktsplan. Översiktsplan Falun 
Borlänge beskriver hur kommunen på lång sikt 
ser på användningen av mark och vattenområden, 
men även hur den redan byggda miljön ska använ
das, utvecklas och bevaras.

Utöver de två andra styrdokumenten för hållbar 
utveckling i Falu kommun, tillväxtprogrammet 
och miljöprogrammet, finns lokala dokument med 
antagna mål och strategier. Folkhälsoprogrammets 
prioriterade områden har en direkt eller indirekt 
koppling till dessa.
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Så har programmet tagits fram

ORGANISATION
De politiska ledarna i Falun har varit styrgrupp för 
revideringsprocessen och folkhälsorådet har varit 
referensgrupp. En projektledare har tillsammans 
med kommunens folkhälsostrateg haft ansvaret för 
att leda processen. Kontaktpersoner från kommunen 
och landstinget utsågs för att delta i framtagandet 
av ett nytt program. Under processen prioriterades 
tre områden och inom varje område valdes en 
ansvarig ledare. Dessa tre ledare bildade tillsam
mans med projektledare och folkhälsostrateg en 
projektgrupp.

PROCESSARBETE
För att få fram underlag till de prioriterade 
områdena fick kontaktpersonerna kartlägga sitt 
verksamhetsområde med målet att identifiera 
utvecklingsområden för en god hälsoutveckling. 
Det gjordes en genomgång av aktuell forskning, 
folkhälsostatisk och nationella och regionala styr
dokument. Underlaget diskuterades i folkhälso
rådet och därefter fattade styrgruppen beslut om 
de tre områdena.

Under hela processen har kontaktpersonerna 
träffats för att ta fram underlag till beskrivningar, 
mål och strategier inom respektive område. Där
efter har folkhälsorådet varit vägledande för vidare 
beslut i styrgruppen. För att öka kunskapen inom 

olika folkhälsoområden har varje kontaktperson
träff innehållit en utbildningsdel.

VIKTIGA AKTÖRER
Kontaktpersonerna har stora nätverk av aktörer 
inom den offentliga, privata och ideella sek
torn. Nätverken inkluderar även organisationer 
och myndigheter. För att olika aktörer skulle 
ha  möjlighet att involveras i processen genom
fördes två workshops då 70 externa aktörer bjöds 
in.  Syftet var att berätta om det nya folkhälso
programmet och låta aktörerna berätta om sin 
verksamhet. På träffarna diskuterades även framti
da samarbeten.

POLITISKA MÖTEN
Under processen arrangerades ett öppet möte 
för politiker för att diskutera val av prioriterade 
områden.

På temat ”Samhällsplanering påverkar hälsan” 
genomfördes en workshop med 70 politiker och 
tjänstemän från Falu kommun, kommunala bolag 
och Landstinget Dalarna. 

I samband med kommunfullmäktige i maj 
2015 genomfördes gruppdiskussioner om vilken 
roll kommunfullmäktige har till måluppfyllnad i 
programmet och vilka styrkor programmet har.

ÖVRIGA MÖTEN UNDER PROCESSEN
Revideringsprocessen har presenterats för politiker 
i hälso och sjukvårdsnämnden, Faluns demokrati
råd, Faluns kommunala handikappråd och pensi
onärsråd.

KOMMUNIKATION OCH INFORMATION
Information om revideringen av folkhälsopro
grammet har funnits på Falu kommuns hemsida 
www.falun.se/revideringfolkhalsa under hela 
processen. Fem nyhetsbrev har skickats ut och 
funnits tillgängligt på hemsidan för intresserade. 
En epostadress har också funnits öppen under 
hela revideringsprocessen, för att göra det möjligt 
för fler att komma till tals och vara delaktiga i 
processen.
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Folkhälsoarbete nationellt

Det övergripande nationella målet för folkhälsan 
är att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 
Oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell 
läggning, könsuttryck eller funktionsnedsättning 
ska alla människor ha samma rättigheter. Sam
hälleliga förutsättningar för en god och jämlik 
hälsa skapas framför allt genom politiska beslut.

För att nå det nationella folkhälsomålet har 
Sveriges riksdag beslutat att folkhälsoarbetet ska 
delas upp i elva målområden. Dessa omfattar och 
grupperar de bestämningsfaktorer4) som har störst 
betydelse för folkhälsan:
 1.  delaktighet och inflytande i samhället
 2.  ekonomiska och sociala förutsättningar
 3.  barn 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.

4) Med begreppet bestämningsfaktorer menas faktorer som påverkar 
människans livsvillkor och levnadsvanor. Modell över hälsans 
bestämningsfaktorer enligt Dahlgren och Whitehead, 1991 finns på 
sidan 16.
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Folkhälsa och folkhälsoarbete

FOLKHÄLSOBEGREPPET
Folkhälsa kan beskrivas som det allmänna och 
totala hälsotillståndet i en befolkning. En bra 
folkhälsa innebär både att befolkningen har en 
genomsnittlig god hälsa och att hälsan är jämlikt 
fördelad mellan olika grupper och områden.

Många olika faktorer i samhället påverkar 
folkhälsan. Hälsan och ohälsan i en befolkning, 
det vill säga folkhälsa, är ett samspel mellan bland 
annat samhälleliga levnadsvillkor och förutsätt
ningar, levnadsvanor och genetiska förutsättningar. 
Dessa faktorer kallas för hälsans bestämnings
faktorer (Se Figur 3).

Allt folkhälsoarbete bygger på hälsans bestäm
ningsfaktorer, vilket är faktorer som påverkar 
 hälsan i olika nivåer i samhället och på individ
nivå. I de yttre delarna ligger många av de faktorer 
som påverkas av strukturer i samhället, arbetet, 
boende med mera. De faktorer som ligger i de 
inre delarna kan påverkas av både oss själva och 
människor runt omkring oss. Det finns många 
olika aktörer i samhället som kan bidra till dessa 
hälsofaktorer och för att förbättra folkhälsan ska 
folkhälsoarbetet ha sin utgångspunkt i bestäm
ningsfaktorerna.

Figur 3 
Hälsans bestämningsfaktorer, enligt Dahlgren och Whitehead, 1991.
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SKILLNADER I HÄLSA
Folkhälsan är generellt god såväl i riket som i 
Falun. Medellivslängden ökar och fler upplever en 
god hälsa. Trots det är hälsan inte jämlikt fördelad 
mellan olika grupper och områden. Ojämlikhet 
i hälsa går att undvika, då den har sin grund i de 
förhållanden under vilka människor växer upp, 
lever, arbetar och åldras samt de system som finns 
för att hantera sjukdomar. Skillnader i hälsa är de 
skillnader som finns mellan kvinnor och män eller 
har samband med sociala och ekonomiska faktorer 
som utbildningsnivå, inkomstnivå, social status, 
geografiska faktorer och andra faktorer. Dessa är 
ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, könsut
tryck eller funktionsnedsättning.

Forskningen visar att barn som växer upp i 
familjer med svag ekonomi, lägre utbildning och 
låg social status löper högre risk för sjukdom, 
dödlighet och skador. Generellt sett mår de också 
psykiskt sämre än andra barn. Hälsan i barndomen 
har stor betydelse för skolresultat och risken för 
ogynnsamma levnadsvillkor senare i livet. De mest 
utsatta är barnen som lever i familjer som har låga 
inkomster eller som har försörjningsstöd.

FOLKHÄLSOARBETE
Folkhälsoarbete är ett systematiskt och målinrik
tat arbete som oftast riktas till grupper eller hela 
befolkningar, i syfte att påverka en eller flera av 
hälsans bestämningsfaktorer. Folkhälsoarbetet har 
sin utgångspunkt i två olika arbetssätt:

• Hälsofrämjande arbete (promotion) handlar 
om att ta vara på frisk och skyddsfaktorer och 
skapa förutsättningar för goda levnadsvanor 
samt att skapa stödjande miljöer. Hälsofräm
jande insatser riktas oftast till hela befolk
ningen eller större grupper.

• Sjukdomsförebyggande arbete (prevention) 
syftar till att undvika sjukdom och ohälsa 
genom att identifiera och avlägsna riskfaktorer, 
ofta i speci fika riskgrupper

FRAMTIDA FOLKHÄLSOUTMANINGAR
Samhällets utveckling och förändringar av befolknings
strukturen har betydelse för ett framgångsrikt folk
hälsoarbete. Några områden som anses kunna påverka 
folkhälsan och inriktningen av folkhälsoarbetet är:

• En åldrande befolkning. Invånarna i såväl 
kommun som riket blir allt äldre och andelen 
som är 65 år och äldre ökar hela tiden.

• Boende och närmiljön blir allt viktigare i 
människors liv.

• Ojämlikheten i hälsa ökar och en ökad ohälsa 
i vissa grupper kan leda till stora kostnader för 
samhället.

• Kraven på ökad kompetens, flexibilitet och 
utbildningsnivå ökar inom arbetslivet.

• Den psykiska ohälsan bland barn och unga 
har ökat under de senaste åren. Det finns även 
tendenser som visar att den psykiska ohälsan 
har ökat i andra åldersgrupper exempelvis, 
kvinnor och äldre.
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För att följa utvecklingen inom de tre prioriterade områdena  
har indikatorer valts ut. Det är indikatorer som kan följas på 
lång sikt och är jämförbara med andra liknande kommuner. 
Förutom dessa kriterier har indikatorer som gör det möjligt 
att jämföra kön, ålder, utbildningsnivå och socioekonomis
ka förutsättningar prioriterats att ha med i programmet. 
Åldersgrupperna inom respektive indikator ska om möjligt 
utökas från 84 år och uppåt. All folkhälsodata kräver djup 
analys för att kunna dra några relevanta slutsatser.

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
SJUKPENNINGTAL
Mått: Antal utbetalda nettodagar med sjukpenning, 
arbetsskadesjukpenning eller rehabiliteringspenning per 
registrerad försäkrad. 
Målgrupp: Personer i åldrarna 16–64 år.
Syfte: Arbetslivet fyller en viktig funktion för att människan 
ska känna sig behövd. Att känna sig delaktig i utvecklingen av 
samhället är en mycket viktig hälsofaktor. Brist på makt och 
möjligheter att påverka har ett starkt samband med ohälsa.
Källa: Försäkringskassan.

SJÄLVSKATTAT ALLMÄNT HÄLSOTILLSTÅND
Mått: Andelen som uppgivit att den egna allmänna hälso
tillståndet är bra eller mycket bra.
Målgrupp: Invånare 16–84 år.
Syfte: Självrapporterad information om allmänt hälso
tillstånd har i flera studier visats vara en stark indikator 
för dödlighet. Frågan är av central betydelse för att följa 
hälsoutvecklingen i olika befolkningsgrupper över tid.
Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV).

BEHÖRIGHET TILL GYMNASIESKOLAN
Mått: Andelen elever i årskurs 9 behöriga till gymnasie
skolans nationella yrkesprogram.
Målgrupp: Elever i årskurs 9.
Syfte: Goda utbildningsprestationer har visat sig vara den 
allra viktigaste skyddsfaktorn mot att drabbas av psyko
sociala problem längre fram i livet. Omvänt utgör den också 
en viktig riskfaktor, då svaga utbildningsresultat ökar risken 
för bland annat arbetslöshet, psykisk ohälsa, missbruk och 
kriminalitet. Behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram 
är den lägsta behörighetsnivån och är således viktig att 
uppnå för att öka chanserna till arbete och/eller vidare 
studier efter genomförd skolgång.
Källa: Skolverket, Statistiska centralbyrån (SCB).

FALLOLYCKOR BLAND PERSONER 65 ÅR OCH ÄLDRE
Mått: Genomsnittligt antal slutenvårdstillfällen till följd av 
fallolyckor bland individer 65 år och äldre.
Målgrupp: Vuxna 65 år och äldre.
Syfte: Fallolyckor är idag den vanligaste skadeorsaken i 
Sverige och utgör i synnerhet bland äldre ett omfattande 
folkhälsoproblem. Två tredjedelar av de som avlider till följd 

av fall är 65 år eller äldre, liksom hälften av alla som vårdas 
på sjukhus till följd av skada.  
Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen.

BARN OCH UNGAS UPPVÄXTVILLKOR
INVÅNARE 0–19 ÅR I EKONOMISKT UTSATTA FAMILJER
Mått: Antal invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll 
dividerat med totalt antal invånare 0–19 år, multiplicerat 
med 100.
Målgrupp: Barn och unga i åldrarna 0–19 år
Syfte: Ekonomiskt bistånd är en del av samhällets skyddsnät 
som träder in när individen inte längre kan försörja sig. Ett 
långvarigt behov av ekonomiskt bistånd kan dock innebära 
att utanförskap och att förankringen på arbetsmarknaden 
försämras. Detta kan i sin tur innebära att individens hälsa 
försämras, vilket gör indikatorn viktig för kommuner att 
följa över tid.
Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) LISA.

UPPNÅTT KUNSKAPSKRAVEN I ÅRSKURS 6 OCH ÅRSKURS 9
Mått: Andel elever i åk 6 och åk 9 som uppnått kunskaps
kraven i alla ämnen som respektive elev enligt uppgift har 
eller ska ha läst.
Målgrupp: Elever i åk 6 och åk 9.
Syfte: Forskning visar på ett klart samband mellan goda 
skolresultat och psykisk hälsa. Att gå ut skolan med god
kända betyg är en stark skyddsfaktor. Skolmisslyckande ökar 
risken för psykisk ohälsa samtidigt som psykisk ohälsa har 
en negativ påverkan på skolresultaten. 
Källa: Jämförelsetal, Skolverket.

BARN OCH UNGAS PSYKISKA HÄLSA
Mått: Andelen elever som svarat ”Mer än en gång per vecka” 
eller ”Varje dag” på frågan Hur ofta har du haft dessa 
psykiska besvär senaste halvåret i undersökningen Skolbarns 
hälsovanor i Sverige.
Målgrupp: 11, 13 och 15åringar.
Syfte: Psykosomatiska besvär bland ungdomar kan kopplas 
till varaktiga negativa effekter på deras hälsa. Exempelvis 
har upplevelser av ängslan och nervositet visat sig fungera 
som indikator för tidig död och allvarlig psykiatrisk ohälsa. 
Även somatiska besvär under ungdomsåren kan förklara 
allvarlig psykisk ohälsa i vuxen ålder.
Källa: Skolbarns hälsovanor, Folkhälsomyndigheten

TRYGG I SKOLAN
Mått: Andel elever i årkurs 5 som i svarat ”Stämmer helt och 
hållet” eller ”Stämmer ganska bra” på Sveriges Kommuners 
och Landstings (SKL) elevenkäts fråga ”Jag känner mig trygg 
i skolan”.
Målgrupp: Elever i årskurs 5.
Syfte: Skolan skall erbjuda eleverna en miljö präglad av 
stabilitet, trygghet och studiero. Att känna trygghet 
underlättar möjligheten att tillgodogöra sig kunskap och 

att utvecklas som människa. Otrygghet i skolan bör tas på 
största allvar.
Källa: Elevenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

MOBBING
Mått: Andelen elever i åk 8 och åk 2 på gymnasiet som 
svarat ja på frågan ”Har du blivit mobbad eller utfryst det 
senaste halvåret?” i LUPP undersökningen.
Målgrupp: Elever i åk 8 och åk 2 på gymnasiet.
Syfte: Det är kartlagt att mobbing får konsekvenser på både 
kort och lång sikt. Barn och unga som utsätts för mobbing 
kan ge både hälsomässiga och sociala konsekvenser. Det 
innebär bland annat en ökad risk att drabbas av depressioner 
och självmordstankar.
Källa: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP).

ELEVERS SYN PÅ SKOLAN OCH UNDERVISNINGEN
Mått: Elever i åk 5 och åk 8 syn på skolan och undervisningen.
Målgrupp: Elever i åk 5 och åk 8
Syfte: Forskning visar att det är viktigt med höga förvänt
ningar, att eleverna känner till målen, att de får återkopp
ling och att de får det stöd och den hjälp de behöver. Hur 
väl skolan lyckas med sitt uppdrag handlar om att fånga 
elevernas engagemang, motivation och delaktighet.
Källa: Egen uppgift från kommunen och Sveriges kommuner 
och landsting (KOLADA).

HÄLSOFRÄMJANDE LIVSMILJÖER
TILLGÅNG TILL PARKER, GRÖNOMRÅDEN OCH NATUR
Mått: Medborgarnas bedömning av tillgången till parker, 
grönområden och natur i kommunen, skala 1–10.
Målgrupp: Invånare 18–84 år
Syfte: Fysisk aktivitet är en viktig förutsättning för god 
hälsa. Närhet till parker, grönområden av god kvalitet som 
man kan ta sig till utan starkt trafikerade vägar och andra 
barriärer, är viktiga faktorer för lust och möjlighet till ett 
fysiskt aktivt liv i sin närmiljö. Det finns studier som visar 
att det är betydligt mindre hälsoskillnader mellan olika 
socioekonomiska grupper i områden med god tillgång till 
grönområden. Hur medborgarna uppfattar tillgången till par
ker, grönområden och natur ger en indikation på eventuellt 
behov av utvecklingsarbete. 
Källa: Medborgarundersökningen, Statistiska centralbyrån (SCB).

STILLASITTANDE FRITID
Mått: Andel som på frågan ”Hur mycket har du rört och an
strängt dig kroppsligt på fritiden under de senaste 12 måna
derna?” svarat att de i huvudsak har en stillasittande fritid.
Målgrupp: Invånare 16–84 år
Syfte: De senaste årens forskning har visat att stillasittande 
är en oberoende riskfaktor för flera sjukdomar och förtida 
död även bland dem som når upp till den rekommenderade 
fysiska aktivitetsnivån. För att motverka uppkomsten av 
övervikt är det exempelvis lika viktigt att minska den stilla

sittande tiden som att öka den fysiska aktivitetsnivån.
Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV)

VÅLD I NÄRA RELATIONER
Mått: Indikatorn mäts med utgångspunkt från två mått: 
Förekomst av kartläggning kring omfattningen av våld i 
kommunen och förekomst av aktuella överenskommelser för 
extern samverkan med skola/förskola.
Målgrupp: Barn och unga samt vuxna
Syfte: Psykisk och fysisk ohälsa är vanligare bland individer 
som varit utsatta för allvarligt sexuellt, fysiskt eller psykiskt 
våld i nära relationer. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd 
(SOSFS 2014:4) bör kommunen kartlägga omfattningen av 
våld mot kvinnor samt barn som bevittnat våld.  
Källa: Socialstyrelsen: Enkät för öppna jämförelser av stöd 
till brottsoffer och Enkät för öppna jämförelser av social 
barn och ungdomsvård.

AVSAKNAD AV TILLIT TILL ANDRA
Mått: Andel individer som uppgivit att man i allmänhet inte 
kan lita på de flesta människor.
Målgrupp: Invånare 16–84 år.
Syfte: Den som känner tillit till andra är mer benägen att 
delta i sociala aktiviteter, vilket i sin tur bidrar till en god 
hälsa. Låg tillit till andra människor har i flera studier visat 
sig ha samband med fysisk och psykisk ohälsa samt ökad 
dödlighet. 
Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV)

RÖKNING BLAND UNGA 
Mått: Andelen elever i  åk 8 i grundskolan och gymnasiets 
åk 2 som svarat att de röker cigaretter ”Varje dag”, ”Flera 
gånger i veckan” och ”En gång i veckan”.
Målgrupp: Elever i åk 8 i grundskolan och åk 2 på gymnasiet.
Syfte: Rökning är den enskilt största förebyggbara risk
faktorn för sjukdom och för tidig död. Sambandet mellan 
rökning och uppkomsten av en rad sjukdomar är väl känt.
Tobaksrökning ökar risken upp till 30 gånger att få 58 
sjukdomar exempelvis cancerformer varav den mest kända är 
lungcancer, hjärt och kärlsjukdomar och kronisk obstruktiv 
lungsjukdom (KOL). Att regelbundet och under en längre tid 
utsättas för passiv rökning ökar risken för att utveckla sam
ma sjukdomar som rökare. (Folkhälsomyndigheten, 2009).
Källa: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP).

RISKKONSUMTION ALKOHOL BLAND VUXNA
Mått: Andelen individer som identifierats som riskkonsu
menter efter deras svar på tre frågor om alkoholkonsumtion.
Målgrupp: Invånare 16–84 år.
Syfte: En hög konsumtion av alkohol kan ge upphov till 
en rad olika negativa hälsoeffekter så som exempelvis 
levercirros, gastrit, alkoholpsykos, alkoholförgiftning och 
olycksfall. En hög konsumtion kan också ge negativa sociala 
konsekvenser som påverkar hälsotillståndet.
Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV).

Indikatorbilaga – uppföljning av mål
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