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Varför har vi en folkhälsoplan?

Att människor mår bra är centralt för att samhället ska fungera både socialt och 
ekonomiskt. Därför är folkhälsoarbete så viktigt, både för individen och för att  
vi ska lyckas skapa ett socialt hållbart samhälle på sikt. I Ängelholms kommun har  
kommunfullmäktiges satt målet att vi ska ”erbjuda öppen kommunal demokrati 
med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få  
nöjda medborgare”. 

Syftet med Ängelholms kommuns folkhälsoplan är att gynna och förstärka  
utvecklingen av ett hållbart samhälle och en god folkhälsa i kommunen. Den 
ska vara vägledande för hur vi styr och prioriterar åtgärder i kommunen och 
gäller all kommunal verksamhet. Folkhälsoplanen omfattar alla kommuninvå-
nare med särskilt fokus på de prioriterade grupperna barn, unga och äldre. 

I den här populärversionen har vi sammanfattat de viktigaste delarna av  
Ängelholms Folkhälsoplan 2014-2019.

Folkhälsoplanen ska 
gynna och förstärka 
utvecklingen av ett 
hållbart samhälle 
och en god folkhälsa 
i kommunen.





Lite bakgrund...

God hälsa på lika villkor
I Sverige idag är livsvillkoren och hälsotillståndet sämre för vissa grupper än andra. Vi kan 
också se att hälsa och socioekonomiska förutsättningar är tydligt sammankopplade. De 
ekonomiska klyftor som finns i samhället gör att vissa gruppers hälsotillstånd halkar efter.

För att komma tillrätta med det här har Riksdagen antagit ett nationellt folkhälsomål som  
också sätter ramarna för Ängelholms kommuns folkhälsoarbete:

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen. 

För att nå det övergripande folkhälsomålet har elva nationella folkhälsomål tagits fram. 
Målområdena bygger på de faktorer och levnadsförhållanden som påverkar vår hälsa.



 
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

Utifrån de här målen har kommunen tagit fram tre 
inriktningar för folkhälsoarbetet i Ängelholm.

Folkhälsoplanen omfattar 
alla kommuninvånare med 

särskilt fokus på barn, unga 
och äldre.



Tre inriktningar för ett socialt hållbart Ängelholm

Gynnsamma livsvillkor

Om livsvillkoren försämras för vissa grupper, försämras också folkhälsan. Om skillnaderna i livs-
villkoren minskar däremot, då ökar hälsan. Att se till så att skillnaderna mellan människors villkor 
är så små som möjligt är därför något som vi alla vinner på.

För Ängelholm innebär det att...

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



Kommunen erbjuder olika 
former av stöd för föräldrar i 
deras föräldraskap. Kontakten 
med personal inom primärvård, 
förskola, skola och fritidsverk-
samhet är ett viktigt stöd för 
många föräldrar.



Levnadsvanor

Våra vanor påverkar vår hälsa i stor utsträckning. Goda levnadsvanor handlar bland annat om att 
äta rätt, röra på sig och att ha tillgång till sociala sammanhang.

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 tobaks-
området



Genom Aktivitet förebygger 
får våra elever prova på olika 
föreningsaktiviteter en timme 
i veckan, på skoltid. Det är en 
del av kommunens arbete för 
att förbättra ungdomars fysis-
ka och psykiska hälsa. 



Arbete och samhälle

Tillgång till ett socialt sammanhang och ett meningsfullt arbete är en viktig grund för en god 
hälsa. I det arbetet är bland annat skolan en viktig del eftersom vi där kan lägga grunden för såväl 
sociala relationer som möjlighet till arbete.

För Ängelholm innebär detta att...

• öka delaktighet och inflytande i samhället och skapa meningsfull sysselsättning 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 behörighet 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



Ungdomsfullmäktige 
är ett sätt för unga i Ängelholms 

kommun att få inflytande i samhäl-
let genom möjligheten att påverka 

vad som händer där de bor.
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