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En frisk befolkning lägger grunden för ett välmående samhälle och en god 
samhällsekonomi. Därför är folkhälsoarbete viktigt både för samhället och 
individen. Ängelholms kommun uppmärksammar detta med kommun- 
fullmäktiges mål att ”erbjuda öppen kommunal demokrati med bra  
boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få  
nöjda medborgare”. Folkhälsa förknippas ofta med den sociala dimensio-
nen av en hållbar utveckling. 

En hållbar utveckling bygger på tre grundpelare, ekologisk hållbarhet, soci-
al hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Ett socialt hållbart samhälle hand-
lar om att grundläggande mänskliga rättigheter tas tillvara och att hälsa och 
välfärd ska vara jämlikt fördelad. 

För Ängelholms del handlar det strategiska folkhälsoarbetet om att skapa 
gynnsamma förutsättningar och miljöer. Det handlar om att värna om vår 
välfärd och skapa ett Ängelholm där människor får möjlighet att leva ett 
långt liv med hög livskvalitet på lika villkor. Som en del i att verka för en 
mer jämlik hälsa i Ängelholms kommun ska samverkan mellan folkhälso-
arbetet och mångfaldsarbetet beaktas. Kommunen ska även aktivt verka 
för att införliva barnkonventionen i det dagliga arbetet genom att beakta 
barnets bästa i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. ”

Hållbar utveckling – myntades av 
Lester Brown i början av 1980- 
talet och nådde den internatio-
nella arenan genom Brundtland-
rapporten i FN 1987. Brundt-
landkommissionens definition av 
hållbar utveckling är:

En hållbar utveckling är en  
utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjlig- 
heter att tillfredsställa sina  
behov.

DEL 1 - INLEDNING  
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Folkhälsoplanens syfte

Denna folkhälsoplan, framtagen av Ängelholms kommuns folkhälso- 
beredning, baseras på folkhälsopolitikens nationella och regionala mål och 
behandlar huvudsakligen det sociala hållbarhetsperspektivet. Syftet med 
kommunens folkhälsoplan är att gynna och förstärka utvecklingen av ett 
hållbart samhälle och en god folkhälsa i kommunen. Den ska vara väg-
ledande för styrning och prioritering av åtgärder inom området. Folkhälso-
planen gäller all kommunal verksamhet, omfattar alla kommuninvånare, 
och ska vara så lättillgänglig att den lätt kan anammas och användas av alla 
som bor i, och verkar i, Ängelholm. Särskilt fokus ägnas de prioriterade 
grupperna barn, unga och äldre. 

I och med att folkhälsoplanen antas ersätter den också drogpolitiskt pro-
gram för Ängelholms kommun 2010-2014 (dnr 2008/4). Ängelholms 
kommuns folkhälsoplan omfattar således också allt drogförebyggande  
arbete i kommunen. 

Ett övergripande mål

Riksdagen antog 2003 det övergripande nationella folkhälsomålet:

Bakgrunden till det övergripande folkhälsomålet är att livsvillkoren och 
hälsotillståndet är sämre för vissa grupper i Sverige. Hälsa och socio- 
ekonomiska förutsättningar är tydligt sammankopplade. I dagens samhälle 
finns det ekonomiska klyftor vilket innebär att vissa gruppers hälsotillstånd  
halkar efter. 

För att nå det övergripande folkhälsomålet har elva nationella målområden 
(här benämnda folkhälsomål) utvecklats. Målområdena bygger på hälsans 
bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer och levnadsförhållanden som 
påverkar hälsan.

De nationella folkhälsomålen

att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen. 
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De elva nationella folkhälsomålen:
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. Alkohol, tobak, narkotika, dopning och spel

Gynna och förstärka utvecklingen 
av ett hållbart samhälle och en 
god folkhälsa i kommunen.



I det nationella folkhälsoarbetet har kommunerna en viktig roll eftersom 
dessa tillsammans utgör en stor del av arbetet i att ställa om till ett mer 
hållbart samhälle. 

Den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030” formulerar 
en gemensam målbild för Skåne med sikte på år 2030. Utifrån den regio-
nala utvecklingsstrategin arbetar Region Skåne genom kunskapsutveckling, 
kunskapssamverkan och kunskapsspridning med följande mål för folkhäl-
soarbetet:

• En god hälsa och livskvalitet för alla skåningar.
• En mer jämlik och socialt hållbar samhällsutveckling.
• En bra start i livet för barn och unga.

Region Skåne har även tagit fram en koncernövergripande handlingsplan 
för Region Skånes folkhälsoarbete 2015-2018 – ”Ett socialt hållbart Skåne 
2030” – vilken används för att stimulera och utveckla samverkan med an-
dra aktörer för en bättre och mer jämlik hälsa i Skåne.

De lokala folkhälsoinriktningarna för 
Ängelholms kommun

Invånarna i Ängelholms kommun mår överlag bra. Dock finns det  
utmaningar att arbeta vidare med för att nå visionen om en hållbar  
utveckling.  I Ängtelholms kommun har man valt att arbeta med tre över-
gripande och strategiska inriktningar, baserade på kartläggningar av folk-
hälsoläget i kommunen och de nationella folkhälsomålen. 
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De regionala målen i Skåne



De tre lokala inriktningarna för folkhälsoarbetet är: 

• Gynnsamma livsvillkor
• Levnadsvanor
• Arbete och samhälle

Folkhälsoplanens tre inriktningar täcker på olika sätt in de nationella folk-
hälsomålen. Innehållet i inriktningarna överlappar varandra till viss del och 
ska användas i en helhetsbild med syfte att nå det övergripande nationella 
målet om en jämlik hälsa som Sveriges folkhälsopolitik arbetar för att nå. 
Under var och en av de tre inriktningarna i folkhälsoplanen åskådliggörs 
det i punktform vad inriktningen innebär för Ängelholm. 

Folkhälsoarbetet i kommunen ska vara baserat på evidensbaserad veten-
skaplig fakta och/eller beprövad erfarenhet.

Kartläggning av folkhälsan i Ängelholms kommun finns att ta del av i 
kommunala folkhälsoprofiler eller i Region Skånes folkhälsoprofiler för de 
skånska kommunerna (se ”Lästips” på sid 13).  

Avgränsning

I del två presenteras de tre inriktningarna med ett segment var. Alla  
nationella folkhälsomål är berörda och folkhälsoberedningen anser dem 
alla vara viktiga. Prioritering av de tre inriktningarna och punkterna där-
under har gjorts efter analys av Ängelholms kommuns folkhälsoläge och 
bearbetning av folkhälsoberedningen. 

Styrning och ledning

Under varje inriktning finns ett antal punkter som ska fungera som 
ett stöd till nämnderna när de i sina nämndplaner ska ta hänsyn till  
kommunens folkhälsoplan. Ansvarsstrukturen och arbetsprocessen förkla-
ras i ett flödesschema i bilaga (1). Schemat förklarar hur ett styrdokument 
som folkhälsoplanen ska integreras i kommunens styrmodell, Ratten. 

Hur ska vi gå tillväga?

5 ÄNGELHOLMS FOLKHÄLSOPLAN  2014 - 2019

De lokala inriktningarna ska 
bidra till att nå det nationella 
målet om jämlik hälsa.



Kommunfullmäktige har mål de arbetar för att uppnå. Nämndernas mål 
syftar till att uppnå kommunfullmäktiges mål. Dessa mål berättar vad 
som ska göras och i vilken riktning kommunens verksamhet ska röra sig.  
Huvuduppdragens verksamhetsplaner berättar hur nämndernas mål ska 
uppfyllas och därmed också kommunfullmäktiges mål. 

När nämndmålen utarbetas ska kommunfullmäktiges mål tillsammans 
med kommunens styrdokument beaktas. Styrdokumenten innehåller den  
politiska inriktningen inom ett visst avgränsat område, till exempel de folk-
hälsostrategiska frågorna. Styrdokumenten ska fungera som riktlinjer för 
nämnderna och verksamheterna när de arbetar fram sina nämnd- och verk-
samhetsplaner. 

Det krävs kontinuerliga kartläggningar av befolkningens hälsoläge 
och uppdateringar av kompetensen hos politiker och nyckelpersoner i  
huvuduppdragen kring vad som påverkar hälsoutfall och i vilken utsträckning  
beslut och åtgärder påverkar folkhälsan. Folkhälsoarbetet är en del av kom-
munens samhälls- och utvecklingsarbete och ska vara en del i det ordinarie 
arbetet. För att folkhälsoarbetet ska få effekt behöver alla politikområden 
och verksamheter i Ängelholms kommun arbeta för att skapa förutsätt-
ningar för en god och jämlik hälsa samt ta hänsyn till, och bedöma ef-
fekterna på, den sociala dimensionen av hållbar utveckling vid beslut och 
prioritering av resurser.

Ansvar

Folkhälsoplanen är ett levande dokument och hela Ängelholms kom-
muns organisation har ett gemensamt ansvar för att uppfylla de delar 
av de övergripande folkhälsoinriktningar som berör den egna verksam- 
heten. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter att folkhälsoaspekterna  
integreras i de verksamheter som bedrivs i kommunen. Operativt utövas 
folkhälsoarbetet inom de kommunala verksamhetsområdena i samverkan 
med andra samhällsaktörer som kan påverka folkhälsoutvecklingen. Sam-
verkan med andra samhällsaktörer är en viktig framgångsfaktor för ett  
effektivt folkhälsoarbete. Ett nätverk för folkhälsoarbetet i kommu-
nen är nödvändigt för att skapa samsyn och underlätta för samarbete i  
folkhälsofrågor. En folkhälsofunktion med samordningsansvar bör finnas 
som stöttar verksamheterna i utarbetning av mål, val av metoder inom 
det folkhälsovetenskapliga området, som genomför kartläggningar och  
analyserar behov av förebyggande åtgärder samt som stöd i uppföljning 
och utvärdering av arbetet. 
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KOMMUNFULL-
MÄKTIGES MÅL

NÄMNDMÅL

VERKSAMHETS-
PLANER



Uppföljning

I Rattens årliga bokslutsuppföljning av nämnd- och verksamhetsplanerna 
följs de policy- och styrdokument som har legat till grund för målen indi-
rekt upp, inklusive folkhälsoplanen. 

Ambitionen är även att på sikt infoga en välfärdsredovisning i kommunens 
årsredovisning som t. ex kan innehålla nyckeltal baserade på inriktningarna 
i folkhälsoplanen. Redovisning ska även ske årligen till kommunfullmäk-
tige. Folkhälsoarbete är ett långsiktigt och systematiskt arbete som konti-
nuerligt bör utvärderas. Välfärdsredovisning är ett verktyg för att följa upp 
det strategiska folkhälsoarbetet som denna plan anger inriktning för och 
ger en återkommande bild av medborgarnas välfärd och hälsa. Välfärdsre-
dovisningen utgör en del av underlaget för prioritering av framtida insatser 
inom folkhälsoområdet. Om utvecklingen kring ett folkhälsoområde går åt 
fel håll ska det fångas upp.

Revidering av folkhälsoplanen sker en gång per mandatperiod.
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DEL 2

FOLKHÄLSOINRIKTNINGAR
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För Ängelholm innebär detta att

• skapa sunda, säkra och trygga miljöer för kommuninvånarna 
• minska den ekonomiska och sociala utsattheten bland kommun-

invånarna. Ge förutsättningar för ekonomisk och social trygghet med 
särskilt fokus på barn

• ge ökade förutsättningar för föräldrar/vårdnadshavare att skapa en 
trygg uppväxtmiljö och öka stödet till barn som lever under otrygga 
förhållanden

• ge förutsättningar för en förbättrad psykisk hälsa bland kommun-
invånarna 

Folkhälsoplanen omfattar alla kommuninvånare med särskilt fokus på de 
prioriterade grupperna barn, unga och äldre.

Berörda nationella folkhälsomål: ekonomiska och sociala förutsättningar, 
barns och ungas uppväxtvillkor, miljöer och produkter, skydd mot smitt-
spridning.

Ängelholms kommuns övergripande kommunfullmäktigemål gällande medborgare: 
”erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, 
god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare”.

Inriktning: Gynnsamma livsvillkor
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För Ängelholm innebär detta att

• förbättra kommuninvånarnas levnadsvanor avseende mat, motion, 
sexualitet och reproduktiv hälsa, alkohol, narkotika, dopning, tobak 
och spel

• tillämpa de nationella mål som är uppsatta inom alkohol-, narkotika-, 
dopning- och tobaksområdet

Folkhälsoplanen omfattar alla kommuninvånare med särskilt fokus på de 
prioriterade grupperna barn, unga och äldre.

Berörda nationella folkhälsomål: hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 
sexualitet och reproduktiv hälsa, fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel, 
alkohol, tobak, narkotika, dopning och spel. 

Ängelholms kommuns övergripande kommunfullmäktigemål gällande medborgare: 
”erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, 
god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare”.

Inriktning: Levnadsvanor
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För Ängelholm innebär detta att

• öka delaktighet och inflytande i samhället och skapa meningsfull sys-
selsättning med särskilt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna

• skapa en miljö som främjar hälsa och lärande i alla åldrar för att öka 
förutsättningarna för att alla elever ska klara sin skolgång med behö-
righet till gymnasieskolans nationella program 

• öka etableringar på arbetsmarknaden för att få fler i arbete
• öka och förbättra tillgängligheten för kommuninvånare till kultur, 

idrott och friluftsliv
• öka och beakta jämställdheten inom Ängelholm och dess föreningsliv

Folkhälsoplanen omfattar alla kommuninvånare med särskilt fokus på de 
prioriterade grupperna barn, unga och äldre.

Berörda nationella folkhälsomål: delaktighet och inflytande i samhället, 
hälsa i arbetslivet.

Inriktning: Arbete och samhälle

Ängelholms kommuns övergripande kommunfullmäktigemål gällande medborgare: 
”erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god 
miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare”.
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DEL 3

APPENDIX

Ordlista för Ängelholms kommuns folkhälsoplan

Arbete och samhälle – delar av livsvillkoren införlivas här t ex utbildning, sysselsättning, delaktighet 
och inflytande, men också en meningsfull fritid med tillgång till kultur, idrott, frilufts- och föreningsliv 
på lika villkor samt en god arbetsmiljö och skolmiljö. 

Barnkonventionen - FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den 
ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att 
ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska  
barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Att ett land har ratificerat en  
konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Sverige ratificerade barn-
konventionen 1990, som ett av de första länderna.

Folkhälsa - Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som 
fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den 
bör också vara så jämlikt fördelad som möjligt.

Folkhälsoarbete - Folkhälsoarbete handlar om systematiska och målinriktade insatser för att åstad-
komma en god och jämlik hälsa i befolkningen, baserade på evidensbaserad vetenskaplig fakta och/eller 
beprövad erfarenhet.

Folkhälsoberedningen - Ängelholms kommunfullmäktige har fyra fullmäktigeberedningar. De 
har var sitt område att arbeta med. Fullmäktigeberedningarna bereder ärenden och har inget besluts- 
mandat. En fullmäktigeberedning kan ha permanenta eller tillfälliga beredningsuppgifter. Det är fullmäk-
tige som fattar beslut om beredningarnas uppgifter och arbetsformer. Folkhälsoberedningen ansvarar 
för styrning och ledning av Ängelholms kommuns folkhälsoarbete. Ledamöterna i folkhälsoberedningen 
är en ordinarie och en ersättare från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. 

Förälder - person som har barn; mamma eller pappa

Hälsans bestämningsfaktorer - varje faktor som påverkar hälsotillståndet. Vissa bestämningsfaktorer 
går att påverka så som levnadsvanor. Andra är fasta, som våra gener. Många bestämningsfaktorer ligger 
utanför den enskilda människans kontroll och påverkas framförallt av politiska beslut eller andra över-
gripande samhällsfaktorer, såsom demokrati, delaktighet, jämlikhet och ett fungerande välfärdssystem.

Jämlik hälsa - Det finns ett samband mellan inkomst och hälsa, kön och hälsa, etnicitet och hälsa. 
Ojämlikhet i hälsa definieras som ”orättfärdiga skillnader som kan undvikas. Det finns inga biologiska 
eller psykologiska orsaker bakom dem. Snarare beror de på orättvisa skillnader i förutsättningar i livets 
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olika skeden”. Insatser för en jämlik hälsa handlar om att utjämna sådana orättvisa skillnader i förut-
sättningar för en god hälsa. Insatser för en jämlik hälsa skapar i sig goda förutsättningar för ett socialt 
hållbart samhälle och tar hänsyn till grundläggande mänskliga rättigheter. Mer information och rekom-
mendationer kring att minska skillnader i hälsa finns att läsa i rapporten ”Closing the gap in a generation” 
eller i rapporten ”Malmös väg mot en hållbar framtid: hälsa, välfärd och rättvisa”.

Jämställdhet - Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och  
möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. Medan 
jämlikhet rör alla människors lika värde är jämställdhet emellertid förbehållet förhållandet mellan könen

Levnadsvanor - levnadsvanor är beteenden i vardagliga aktiviteter som har stor betydelse för hälso-
utvecklingen i befolkningen. Vid förebyggande åtgärder fokuserar man vanligen på levnadsvanor asso-
cierade med mat, fysisk aktivitet, tobak, alkohol, sömn, sexualitet. Levnadsvanor samspelar med social 
bakgrund, livsvillkor, levnadsförhållanden och andra bestämningsfaktorer. 

Livsvillkor - förutsättningarna för en god hälsa påverkas av livsvillkoren vilket innefattar t ex utbild-
ning, sysselsättning, ekonomiska villkor, tillgång till hälso- och sjukvård och möjligheten att vara delaktig 
och ha inflytande i samhället. Denna plan inkluderar även den fysiska och psykosociala livsmiljön i be-
greppet gynnsamma livsvillkor.  

Psykisk hälsa - psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som menings-
full, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att 
hantera livets normala motgångar.

Sociala hållbarhetsperspektivet - se socialt hållbar utveckling

Socialt hållbar utveckling - Ett socialt hållbart samhälle innebär att alla individer får sina rättigheter 
respekterade. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där de kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas 
och ha en god hälsa.

Socioekonomiska förutsättningar - socioekonomisk status används som samlingsbegrepp för  
utbildningsgrad, yrkesstatus och inkomstnivå. Socioekonomiska förutsättningar har tydliga effekter på 
människors hälsa genom de olika förhållanden individer med olika socioekonomisk status lever under. 
Individer med hög socioekonomisk status har i genomsnitt bättre hälsa än individer med låg socio-
ekonomisk status. 

Unga vuxna - med unga vuxna menas personer i åldern 20-24 år

Ungdomar - ungdomar eller tonåringar är äldre barn, 13-19 år

Vårdnadshavare - är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (det vill säga är juridiskt 
ansvariga) för ett barn. Det kan antingen vara en eller båda föräldrarna eller en person utsedd av domstol.

Välfärdsredovisning - välfärdsredovisning är ett verktyg för att styra och följa upp kommunal verk-
samhet. Det beskriver medborgarnas välfärd och hälsa och utgör en återkommande analys av föränd-
ringar, trender och hotbilder av folkhälso- och välfärdsutvecklingen i kommunen. Välfärdsredovisningen 
är ett underlag för politikers val av insatser och kan stimulera en diskussion kring vägval i den lokala 
välfärdspolitiken.
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En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (prop 2010/11:47)

Fair Society, Healthy Lives: (Marmotrapporten) Indikatorer för att bedöma resultatförbättringar avseende 
genomförandet av rekommendationerna i rapporten. 
Översatt till svenska av SKL och Kommission för ett socialt hållbart Malmö

Folkhälsa i Skåne 2012
Rapport av Region Skåne baserad på Folkhälsoenkät Skåne 2012

Folkhälsoprofil 2010: en beskrivning av folkhälsan i Ängelholms kommun
av Ängelholms kommun

Folkhälsoprofiler Barn och Unga i Skåne 2012 
av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne

Folkhälsoprofiler i Skåne
av Region Skåne 

Malmös väg mot en hållbar framtid: hälsa, välfärd och rättvisa 
av Kommission för ett socialt hållbart Malmö

Rapport Barn och Unga i Skåne 2012
av Region Skåne baserad på Folkhälsoenkät barn och unga i Skåne 2012

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (prop 2009/10:232)

 

Lästips
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