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Folkhälsa i Sverige 
Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är: 

 
”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för he- 
la befolkningen”. 

 
Folkhälsa berör och påverkas av många av samhällets sektorer. Därför har poli- 
tiken beslutat om elva målområden (prop.2007/8:110, En förnyad folkhälsopo- 
litik) som kan vägleda folkhälsoarbetet inom de olika sektorerna. Dessa mål- 
områdena grupperar hälsans bestämningsfaktorer, dvs. de faktorer i människors 
livsvillkor och levnadsvanor som är av central betydelse för hälsan. 

 
Målen ger också möjlighet att se de berörningspunkter som finns med andra 
politiska områden som t.ex. ekonomi, arbetsmarknads– och socialpolitik. 

 

De elva nationella målområdena 
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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Hälsans bestämningsfaktorer 
Hälsans bestämningsfaktorer är de faktorer på individ-, grupp- och samhällsni- 
vå som påverkar människors hälsa. Folkhälsan påverkas av arv, kön, och ålder, 
men framförallt av levnadsvanor och livsvillkor. Eftersom det är många olika 
faktorer som samspelar och påverkar befolkningens hälsa, måste människors 
hälsa och välbefinnande lyftas in och beaktas i alla delar i samhällsplaneringen. 

 

 
 

Folkhälsa i Hultsfreds kommun 
Det svenska målet med folkhälsoarbetet är: 
”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för he- 

la befolkningen”. 
 

Hultsfreds kommuns övergripande vision är: 
Våra barn växer upp i en trygg miljö där förskolor och skolor fungerar bra och 
där det finns gott om spännande fritidsaktiviteter. 
Hultsfred är en kommun som erbjuder stora möjligheter för både små och sto- 
ra företag. 
Det är tryggt att bli äldre i Hultsfreds kommun. 
Det är enkelt och det går snabbt att ta sig till och från kommunen. 
Spännande saker lockar besökare till vår kommun – året runt! 

 
De elva nationella målområdena faller inom ramen för att nå Hultsfreds över- 
gripande vision. 
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Hultsfred prioriterar fyra målområden 
De målområden som Hultsfreds kommun har valt att prioritera (utifrån de elva 
nationella folkhälsopolitiska målområdena) är: 

3. Barn och ungas uppväxtvillkor 
9. Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 

 
Inom målområdena så formuleras vilka mål vi vill uppnå, hur de ska mä- 
tas(nyckeltal), vilka ambitioner vi ska ha (målnivåer) samt vilka aktiviteter vi 
ska göra för att uppnå målen. 

 
Mål = ett önskat tillstånd/resultat 
Nyckeltal = indikatorer som visar hur det går med att nå målet 
Målnivå = ambitionsnivån som vi ska ha på nyckeltalen 
Aktiviteter = saker som ska göras för att bidra till att uppnå målnivåerna på 
nyckeltalen 

 
Exempel: 

 
 

Målområde 3, Barn- och ungas uppväxtvillkor 
Förhållandena under barn – ungdomsåren har stor betydelse för både den psy- 
kiska och fysiska hälsan under hela livet. Tidiga åtgärder i hem – och skolmiljö 
främjar barns och ungas hälsa. 

 
Kommunens mål Nyckeltal som vi mäter Aktiviteter att genomföra 
Alla barn och unga har 
goda uppväxtvillkor i 
Hultsfreds kommun. 

Andel beslut som rör 
barn där bedömning 
görs att barnkonventio- 
nen inte har beaktats 

 
Andel barn och ungdo- 
mar med psykisk ohälsa 

Öka antalet föräld- 
rastödjande insatser för 
föräldrar med barn i oli- 
ka åldrar. 
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 Andel barn och ungdo- 
mar som uppger att de 
har en meningsfull fri- 
tid. 

 
Andel elever i åk 9 som 
har behörighet till gym- 
nasiet. 

 

 
 

Genomförandeansvar: 

Kommunens förvaltningar och föreningslivet 
 

Målområde 9, fysisk aktivitet 
Kroppen fungerar bäst när den är regelbundet aktiv. Den allt mer stillasittande 
tillvaron utgör en stor riskfaktor och hot mot en god folkhälsa. Brist på fysisk 
aktivitet utgör enligt WHO, en riskfaktor för en rad olika sjukdomar som hjärt- 
kärlsjuklighet, diabetes, cancer i tjocktarm och bröstcancer samt benskörhet. 

 
Kommunens mål Nyckeltal som vi mäter Aktiviteter att genomfö- 

ra 
Barn och unga har förut- 
sättningar för att utöva 
idrott och motion. 

Andel ungdomar som 
känner sig otrygga och 
vill inte i delta i idrott 
och motion i skolan. 

Sätt duschdraperier i 
alla allmänna omkläd- 
ningsrum. 

 
Utbilda ledare i vikten 
av att förstå otrygghet 
vid idrott och motion. 

Barn och vuxna har inte 
en stillasittande livsstil 

Andel nyttjade tillfällen 
på friskvårdskortet 
bland skolelever. 

 
Andelen nyttjade tillfäl- 
len på friskvårdskortet 
bland kommunanställ- 
da. 

Med hjälp av goda fö- 
rebilder inspirera barn, 
ungdomar och vuxna 
till hälsosamt leverne, 
rörelse och motion. 

 
Skolans aktivitetskort 
för friskvård permanen- 
tas. 
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  Fler arenor för spon- 
tanidrott som multiare- 
nor och utegym. 

 
 

Genomförandeansvar 

Kultur- och fritid i samverkan med föreningar och skolor. 
 

Målområde 10, matvanor och livsmedel 
En väl sammansatt och näringsrik kost främjar hälsan. Att erbjuda ett bra utbud 
av näringsriktiga produkter i barns miljöer är särskilt viktigt. 
Mödra -och barnhälsovården har ett ansvar i att utbilda föräldrarna i god kost- 
hållning. Skolan och omsorgsverksamheter, inklusive hälso- och sjukvården, 
har ett ansvar för att servera god och näringsriktig mat till elever, brukare och 
patienter. 

 
Kommunens mål Nyckeltal som vi mä- 

ter 
Aktiviteter att genomföra 

Kommunens invåna- 
re har kunskap om 
matvanors betydelse 
för hälsan. 

Andel av totala utbu- 
det som är godis och 
läsk i kommunens 
caféterior. 

I samband med Friskvårdsvec- 
kan/Hälsoveckan och skolans 
temadagar upplysa om kostens 
betydelse för en god hälsa. 

 
Ge föreningarna en möjlighet 
att skaffa kunskap kring mat- 
vanornas betydelse för träning. 

Genomförandeansvar 

Kommunens förvaltningar och föreningslivet. 
 

Målområde 11, Tobak, alkohol, narkotika, dopning och 
spel 
Rökning är den enskilda största riskfaktorn för sjukdom och förtid död i väst- 
världen idag. I Sverige avlider ungefär 7 000 personer årligen i sjukdomar rela- 
terade till rökning. Det är ovanligt att ungdomar börjar röka efter 19 års ålder. 
Därför är det tidiga förebyggande arbetet av största vikt. I Sverige föds mellan 
100 och 200 barn årligen med alkoholskador på grund av moderns alkoholva- 
nor. Försiktighetsprincipen, att avstå från alkohol under graviditeten, är det 
säkraste skyddet för fostret. Man har gjort beräkningar som visar att mer än 
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100 000 barn i Sverige växer upp i familjer där åtminstone en av föräldrarna 
har alkoholproblem. 

 
Kommunens mål Nyckeltal som vi mäter Aktiviteter att genomfö- 

ra 
Kommunens invånare 
har ett lågt bruk av to- 
bak och alkohol. 

Andel föreningar som 
har en policy kring to- 
bak, droger, alkohol och 
spel. 

Information på föräld- 
ramöten hur statistiken 
ser ut. 

Vi har ett samhälle fritt 
från narkotika och do- 
ping. 

 
CAN-undersökning. 

Samverkan mellan för- 
valtningarna i kommu- 
nen för att tidigt upp- 
täcka missbruk. 

Vi har låga skadeverk- 
ningar av överdrivet 
spelande. 

  
Erbjuda föräldrautbild- 
ning för att förstärka 
föräldrarollen. 

  
ANDT-samordnare 
kommunen har ingen 
samordnare och det 
krävs för att aktivt ar- 
beta med mål 11. 

  
Ett gemensamt skolom- 
råde upprättas vid Al- 
bäcksskolan och 
Hultsfreds gymnasium. 
Gränsen kallas för 
”White line”. Elever 
och personal 
informeras om skolom- 
rådets utsträckning och 
att innanför ”White li- 
ne” är det ett tobaks- 
och drogfritt område. 

  
För att gränsen för 
skolområdet ska bli 
känd så anordnas tips- 
promenader och andra 
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  aktiviteter längs ”White 
line” under skolåret. 

 
 

Genomförandeansvar 

Kultur-och fritid, skolan ÖSAM 
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Sammanfattat styrkort 
 

Invånare och brukare Målnivå 2019 
Alla barn och unga har goda uppväxtvillkor i Hultsfreds kommun 
Andel beslut som rör barn, där bedömning görs att barnkonventionen inte beaktats 
Andel barn och ungdomar med psykisk ohälsa 

Öka antalet föräldrastödjande insatser för föräldrar med barn i olika åldrar. 
Andel barn och ungdomar som uppger att de har en meningsfull fritid. 
Andel elever i åk 9 som har behörighet till gymnasiet 

Barn och unga har förutsättningar för att utöva idrott och motion 
Andel ungdomar som känner sig otrygga och vill inte i delta i idrott och motion i skolan. 

Sätt duschdraperier i alla allmänna omklädningsrum. 
Utbilda ledare i vikten av att förstå otrygghet vid idrott och motion. 
Vuxna närvarande 
Arbeta för att alla ska få delta 

 
 

Barn och vuxna har inte en stillasittande livsstil 
Andel nyttjade tillfällen på friskvårdskortet bland skolelever. 

Skolans aktivitetskort för friskvård permanentas. 
Andelen nyttjade tillfällen på friskvårdskortet bland kommunanställda. 
Andel av kommunens befolkning som utövar någon aktivitet enligt statistiken från före- 

ningslivet. 
Med hjälp av goda förebilder inspirera barn, ungdomar och vuxna till hälsosamt leverne, rörelse 

och motion. 
Fler arenor för spontanidrott som multiarenor och utegym. 

Kommunens invånare har kunskap om matvanors betydelse för hälsan. 
Andel av totala utbudet som är godis och läsk i kommunens caféterior. 

 

I samband med Frisk-vårdsveckan/Hälsoveckan och skolans temadagar upplysa om kostens bety- 
delse för en god hälsa. 

Ge föreningarna en möjlighet att skaffa kunskap kring matvanornas betydelse för träning. 
Kommunens invånare har ett lågt bruk av tobak och alkohol 
Andel föreningar som har en policy kring tobak, droger, alkohol och spel. 

Information på föräldramöten hur statistiken ser ut. 
Samverkan mellan förvaltningarna i kommunen för att tidigt upptäcka missbruk. 
Erbjuda föräldrautbildning för att förstärka föräldrarollen. 
Ett gemensamt skolområde upprättas vid Albäcksskolan och 

Hultsfreds gymnasium. Gränsen kallas för ”White line”. Elever och personal 
informeras om skolområdets utsträckning och att innanför ”White line” är det ett tobaks-och drogfritt 
område. 
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För att gränsen för skolområdet ska bli känd så anordnas tipspromenader och andra aktiviteter 
längs ”White line” under skolåret. 
Vi har ett samhälle fritt från narkotika och doping 
Andel föreningar som har en policy kring tobak, droger, alkohol och spel. 

Information på föräldramöten hur statistiken ser ut. 
Vi har låga skadeverkningar av överdrivet spelande 
Andel föreningar som har en policy kring tobak, droger, alkohol och spel. 

Information på föräldramöten hur statistiken ser ut. 
CAN-undersökning. 
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