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Inledning
Denna folkhälsostrategi/ strategi för social hållbarhet pekar ut riktningen för att bygga upp en
god hälsa för hela Åre kommuns befolkning med utgångspunkt i nuvarande hälsoläge. Alla som
bor i Åre kommun ska ha likvärdiga förutsättningar till en god hälsa.
Folkhälsostrategin/strategin för social hållbarhet ska synliggöra de områden där kommunens
arbete behöver fokuseras för att utjämna skillnader i hälsa och därmed nå en ökad hälsa för alla
som bor i kommunen.
Folkhälsa handlar om rätten till jämlik hälsa i hela befolkningen. Det gör att folkhälsoarbetet
förverkligar utvecklingen av social hållbarhet i Åre kommun. Därmed stöder och bygger
folkhälsostrategin Åre kommuns arbete för hållbar utveckling tillsammans med ekologisk och
ekonomisk hållbarhetsutveckling. I detta dokument är hanteras därför begreppen folkhälsa och
social hållbarhet som synonyma begrepp.
I WHOs (världshälsoorganisationens) strategidokument för Europaregionen (Hälsa 2020)
framgår att Sverige är ett av de rikaste och mest välmående länderna i världen. Samtidigt ökar
skillnaderna i hälsan i Sverige fortast och kraftigast i hela Europa (OECD 2017). Mellan
högutbildade och lågutbildade svenskar skiljer sig den förväntade livslängden hela 5 år. Detta är
ett faktum som har betydelse även för folkhälsan i Åre kommun. Positivt är att hälsoskillnader i
befolkningen går att påverka genom det kommunala arbetet med hjälp av genomtänkta politiska
beslut och målmedvetet arbete i verksamheten.

Mål med folkhälsostrategin i Åre kommun
Folkhälsostrategin ska svara på frågorna hur är folkhälsan idag, vart vi vill i framtiden och hur
tar vi oss dit. Den ska ange vilka inriktningar och prioriteringar som är viktigast för
verksamheten och innehålla långsiktiga perspektiv och mål på ett övergripande plan samt vilka
avgörande val vi måste göra för att ta oss dit. Strategin ska däremot inte berätta hur olika
verksamhetsgrenar praktiskt ska agera.
Utifrån ovanstående utgångsläge är målen med strategin:
•

Långsiktiga mål och inriktningar för att nå god och jämlik hälsa på lika villkor för hela
befolkningen i Åre kommun grundat på kunskap, erfarenhet och aktuella styrdokument.

Syfte med folkhälsostrategin för Åre kommun

Folkhälsostrategi Åre kommun

Varför är det då viktigt med en folkhälsostrategi?
•

En aktuell och tillförlitlig bild av nuläget då det gäller hälsa i befolkningen i Åre
kommun utifrån forskning, statistik, samtal.

•

Öka kunskap och medvetenhet om folkhälsans betydelse för hållbar utveckling i Åre
kommun både bland beslutsfattare och i kommunens verksamheter.

•

Fördjupa och tydliggöra social hållbarhet i hållbarhetsstrategin.
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Folkhälsomål för Åre kommun
Det långsiktiga målet med Åre kommuns folkhälsoarbete är detsamma som det nationella och
länsgemensamma folkhälsomålet:

Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
Baserat på resultaten i folkhälsokartläggningen i Åre kommun (bilaga 1) betyder det att vi
behöver arbeta mer mot ett Jämlikt och jämställt samhälle och för Trygga uppväxtvillkor. Tre
fokusområden visar de första stegen: Psykisk hälsa, Delaktighet och inflytande, Barn och ungas bästa.
Ett jämlikt och jämställt samhälle
Andelen elever i åk 9 i Åre kommun som gått ut med godkända betyg minskar, vilket är
allvarligt ur ett folkhälsoperspektiv eftersom skolresultat har stark koppling till livslängd och
hälsosamt liv. I ett jämställt och jämlikt samhälle är mångfald en självklarhet där alla har
likvärdig möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, inom studier, arbetsliv även i utövandet
av kultur, fritid, idrott. Detta är svårare och uppnå för glesbygdskommuner, men fortfarande
lika viktigt att sträva mot. Det ska vara attraktivt att bo och leva för alla i Åre kommun, att
starta företag, föreningar, engagera sig i samhällsutvecklingen. Lika villkor ska gälla för alla,
oavsett ålder, etnicitet, kön, könstillhörighet, religion, funktionsvariationer eller annat, på alla
platser i kommunen. Ur ett hälsoperspektiv ska det inte spela någon roll var man bor och lever i
kommunen. Inget gap i livslängd eller hälsa ska bero på socioekonomiska skillnader.
Trygga uppväxtvillkor
I jämförelse med övriga kommuner i landet är Åre kommun redan idag en trygg plats att växa
upp på, förekomsten av brott är låg och så ska det också fortsätta vara. I Åre kommun ska man
kunna känna sig trygg på gator och torg och i sitt hem. Trygghet står dock för så mycket mer än
brott. I Åre kommun ska man också känna sig trygg i att alltid bemötas med respekt. Både i sitt
hem, skola och arbetsliv och överallt annars. Oavsett var man bor ska man känna sig trygg med
att kunna leva på den plats man har valt med en fungerande samhällsservice. När problem
uppstår ska man känna trygghet i att kommunen arbetar för mitt bästa. Det ska vara lätt att
tidigt få stöd och hjälp från samhället. Åre kommun ska visa en ansvarsfull verksamhet med ett
tydligt hälsofrämjande och förebyggande arbete som gör att behovet för akuta insatser minskar.
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MÅL FÖR FOLKHÄLSA/SOCIAL HÅLLBARHET ÅRE KOMMUN
Nationellt mål

Mål för Åre kommun

Fokusområden 2018-2021

Skapa samhälleliga
•
förutsättningar för en god
och jämlik hälsa på lika
villkor för hela befolkningen.•

Jämlikt och jämställt
samhälle

Psykiska hälsa

Trygga uppväxtmiljöer
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Ökad delaktighet och inflytande
Barns och ungas bästa

Tre fokusområden 2018 - 2021
Den kommunala organisationen behöver arbeta utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv för att
kommunens medborgare ska uppnå en god och jämlik hälsa. Utifrån arbetet med
folkhälsostrategin har därför tre fokusområden identifierats: Psykiska hälsa, Ökad delaktighet och
inflytande, Barns och ungas bästa. För att uppnå god och jämlik hälsa hos alla medborgare behöver
kommunens hela organisation vara involverad. Det är dock viktigt att lyfta fram att mycket av
kommunens arbete redan idag sker i den riktningen.
Här nedan presenteras fokusområdena, samtliga baserade på aktuell statistik, forskning och
samtal med medborgare och personal på Åre kommun. Delmål och därtill kopplade indikatorer
ska användas för uppföljning och utvärdering av folkhälsoarbetet i Åre kommun. Dessa kan
med fördel införlivas i ordinarie styr och ledningssystem. Arbetet med folkhälsostrategins
handlingsplan inleds under 2018 i nära samarbete med kommunens verksamheter. Delmål och
indikatorer kan i samband med det komma att revideras.

Folkhälsostrategi Åre kommun

Fokusområde 1: Psykisk hälsa
Folkhälsostatistik, aktuell forskning, samtal med medborgare och kommunens verksamheter
uttrycker samtliga en gemensam nämnare: vi måste jobba mer med att förbättra den psykiska
hälsan bland kommunens befolkning.
•

Andelen ungdomar med psykisk ohälsa ökar, särskilt bland unga flickor. Detta gäller för
hela landet, så också för Åre kommun. Barn och ungas psykiska hälsa ska prioriteras i
den kommunala organisationens alla sammanhang. Åre kommun bör öka fokus på
hälsofrämjande och förebyggande arbete samt ökad tillgänglighet för tidig hjälp.
Delmål: Antal unga personer med god psykisk hälsa ska öka.
Indikatorer: Elevers upplevda stress och oro. Hälsosamtalet i skolan Region Jämtland
Härjedalen (Fråga: Jag har de senaste månaderna känt mig ledsen eller nedstämd, - orolig eller rädd)
Skoltrivsel brukarenkät skolorna i Åre kommun.

•

Kommuninvånare och anställda inom organisationen vittnar om en tystnadskultur och
stigmatiserad syn på psykisk ohälsa. Det gäller exempelvis bland den äldre befolkningen,
bland män och inom den samiska befolkningen. Åre kommun behöver förbättra
förmågan att förebygga, uppmärksamma och erbjuda tidig hjälp.
Delmål: Antal personer som tidigt söker hjälp för psykisk ohälsa ska öka, med särskilt
fokus på utsatta grupper så som den samiska befolkningen, HBTQ-personer, nyanlända
personer och personer med funktionsvariationer.
Indikator: Nationella folkhälsoenkäten -Hälsa på lika villkor (Folkhälsomyndigheten)
(Område: Nedsatt psykiskt välbefinnande). Statistik från vården, antal personer som söker
vård med koppling till psykisk ohälsa

•

Personer i den äldre befolkningen riskerar att bli isolerade, särskilt i glesbygdskommuner
där avstånden är långa. Ensamhet är en riskfaktor för psykisk ohälsa.
Delmål: Möjligheter till socialt umgänge för äldre ska öka.
Indikator: Vad tycker äldre om äldreomsorgen?, Socialstyrelsen (Område: Upplevd
ensamhet, upplevd oro och ångest) Gemensamma utrymmen på äldreboenden, antal
tillgängliga aktiviteter för äldre, Åre kommuns hemvård.
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Fokusområde 2: Delaktighet och inflytande
”Vi vill ju bara kunna bo här hela livet”. Den känslomässiga bindningen till den egna bygden är
tydlig i samtal med invånare i kommunen, likaså oron för nedskärning av samhällsservice.
Känslan av utanförskap utgör en risk för den demokratiska utvecklingen och behöver
motverkas. Att kunna påverka sin närmiljö stärker självkänslan och initiativförmågan vilket
bidrar till att våga göra verklighet av idéer för utveckling.
•

Kommuninvånare uttrycker svårigheter att kommunicera och föra dialog med Åre
kommun som organisation, en känsla av att ”min kommun inte arbetar för mitt bästa”.
Upplevelse av utanförskap och brister i möjligheten att kunna påverka sitt liv och
närområde medför risk för ohälsa
Delmål: Tilliten mellan medborgare och Åre kommun ska öka, från politiska beslut till
den dagliga verksamheten. Kommunikationen och dialogen med medborgarna ska
utvecklas.
Indikator: Medborgarundersökning Åre kommun, Kommunens kvalitet i korthet, SKL,
Kolada. (Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?)

•

Organisationer i civilsamhället och politiska organisationer uttrycker problem med
föryngring i styrelser och i det praktiska arbetet. Civilsamhällets organisationer är viktiga
för samhällspåverkan och för att påverka sitt närområde. Ungdomar (även vuxna)
behöver ökade kunskaper, motivation och verktyg för att aktivt delta och använda den
demokratiska processen.
Delmål: Fler medborgare ska engagera sig och vara delaktiga i samhällsutvecklingen.
Indikatorer: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor Folkhälsomyndigheten
(Område: Socialt deltagande i länet), antal elevråd och demokratiutbildningar, Barn och
utbildningskontoret.

•

Utbildningsnivån i den vuxna befolkningen är jämförelsevis låg i Åre kommun, särskilt
bland män. Förutom att vara en av den starkaste faktorn för god hälsa och långt liv,
underlättar eftergymnasial utbildning delaktighet i samhällsförändringen. Det behöver
därför vara lätt att bygga på sin utbildning,
Delmål: Andelen medborgare med eftergymnasial utbildningsnivå ska öka, särskilt
bland män.
Indikator: Kommuninvånare med eftergymnasial utbildning, Skolverket, Statistiska
Centralbyrån.

•

Livet i glesbygd kan erbjuda utmaningar i strävan efter att utveckla idéer och leva hela
sin potential. Inte desto mindre är det just invånarnas idéer som skapar platsens
utveckling och därigenom bidrar till invånarnas välbefinnande och hälsa. Det kan också
vara avgörande för möjligheten att bo kvar eller flytta. Åre kommun behöver stödja
utvecklandet av företagande- och föreningsidéer. Samarbetet med studieförbunden,
folkbildare, enskilda företagare och företagarföreningar ska värnas.
Delmål: Antal, mångfald och spridning i kommunen av föreningar och företag ska öka.
Indikator: Mångfald i föreningsverksamheten, geografisk placering i kommunen.
Föreningsregistret, Fritid Åre kommun. Kommunens kvalitet i korthet, SKL, Kolada,
Nyföretagarcentrums Företagsbarometer (Hur många nya företag har startats per 1 000
invånare i kommunen? Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för
företagen?)
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Fokusområde 3: Barn och ungas bästa
För att arbeta med trygga uppväxtvillkor behöver folkhälsoarbetet lägga extra fokus på barn och
ungas hälsa, vilket också stöds av FN:s barnkonvention. I Åre kommun, liksom i resten av
landet är ett av de största orosområdena barn och ungas psykiska hälsa med ett visst fokus på
unga flickor. Förutsättningar att leva hela sin potential och hitta tillhörighet och identitet i en
känslig ålder är avgörande för väl övervägda val, framtidstro och självförtroende.
•

Andelen elever i åk 9 i Åre kommun som gått ut med godkända betyg minskar. Att klara
skolgången med godkända betyg är en mycket stark hälsofrämjande faktor. Kommunen
som organisation behöver lägga fokus på att alla unga klarar skolan, både grundskolan
och gymnasieskolan.
Delmål: Antal elever som går ut grundskolan och gymnasieskolan med godkända betyg
ska öka i Åre kommun.
Indikatorer: antal elever behöriga till gymnasiet, antal elever som gått ut gymnasiet med
godkända betyg, Skolverket

•

Ungdomar i Åre kommun dricker mer alkohol och använder mer narkotika än
ungdomar i resten av länet/landet. Det måste förändras.
Delmål: Antalet ungdomar under 18 år som använder alkohol och narkotika ska
minska.
Indikator: Skolelevers drogvanor, Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning (Frågor: Druckit alkohol de senaste 12 månaderna, Använt narkotika de
senaste 12 månaderna)

•

Kommuninvånare upplever att det behövs fler mötesplatser och fler aktiviteter för unga.
Kvalitativ fritid är viktigt för barn och ungas utveckling, fysiska och psykiska hälsa. Åre
kommun behöver bidra till ett brett utbud av konst- och kultursammanhang,
fritidsaktiviteter inklusive idrottsaktiviteter och möjlighet att anordna spontana
aktiviteter med extra fokus på mångfald exempelvis bland den samiska befolkningen,
unga flickor, HBTQ-personer, personer med utländsk bakgrund, personer med
funktionsvariationer.
Delmål: Spridningen i kommunen och mångfalden i fritidsaktiviteter, konst- och
kulturaktiviteter ska öka
Indikator: Mångfald bland föreningsverksamheter, föreningsregistret, antal konst- och
kulturaktiviteter, Kultur och fritidsavdelningen.
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Bakgrund
Regeringsformen är ett av kommunens mest grundläggande styrdokument. Den slår fast att den
enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den
offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning
samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. De 17 globala
hållbarhetsmålen i Agenda 2030, antogs av FN:s generalförsamling 2015. Agenda 2030delegationen har regeringens uppdrag att bryta ner dem på nationell och lokal nivå.
Jämtlands län har en gemensam folkhälsopolicy: Vår hälsa -länets möjlighet (2016) med
fokusområdena: Trygga uppväxtvillkor, Utbildning och arbete, Hälsofrämjande miljö,
Delaktighet och inflytande. På länsgemensamt plan finns även Mål för gemensam hälso- och
sjukvårdspolitik 2014-2025 (Jämtlands läns landsting 2013) med tre övergripande mål: Förbättrad
psykisk hälsa, Hälsofrämjande och trygga levnadsvillkor, Tillgänglig och samordnad hälso- och
sjukvård.
Strategiskt folkhälsoarbete i Åre kommun har utgjorts av den lokala folkhälsostrategin (2013)
som togs fram med anledning av införandet av Jämtlands läns folkhälsopolicy (2011).
Kommunchefens ledningsgrupp tog hösten 2016 beslutet att revidera Åre kommuns
folkhälsostrategi. Under 2017 fick samhällsbyggnadskontoret i Åre kommun uppdraget att ta
fram en strategi för hållbar utveckling utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna ekologisk- och
ekonomisk- och social hållbarhet. Den sociala hållbarheten i hållbarhetsstrategin tydliggörs
genom denna folkhälsostrategi.

Nuläge folkhälsan i Åre kommun
För mer information om folkhälsokartläggningen, se vidare bilaga 1 (Kartläggning av folkhälsan
i Åre kommun 2017)
Statistiskt underlag
Statistiska underlag visar att utbildningsnivån är relativt låg i hela länet, så även i Åre kommun
och särskilt för män. De senaste åren visar också ett minskande antal elever från grundskolan
som går ut med godkända betyg, både bland svenskfödda och utrikes födda. Hälsa och
förväntad livslängd är starkt kopplat till utbildningsnivå. Utbredning av psykisk ohälsa är ett
problem i hela landet och Åre kommun är inget undantag. Särskilt utsatta grupper är den
samiska befolkningen, unga flickor, HBTQ-personer, personer med utländsk bakgrund och
personer med funktionsvariationer. I Åre kommun är den liberala inställningen bland unga till
narkotika och det riskfyllda användandet av alkohol en riskfaktor för hälsan i högre utsträckning
än i andra delar av länet och landet.

Folkhälsostrategi Åre kommun

Lika Villkor! Lokal kampanj
Kommunikations- och dialogkampanjen Lika Villkor! utgörs främst av 240 samtal med
medborgare i Åre kommun under våren 2017. Samtalen baserades på folkhälsostatistik för Åre
kommun och Jämtlands län.
I de allra flesta samtalen lyftes frustration över långa avstånd, brist på bussar och mötesplatser.
Många, särskilt i de mindre byarna, uttryckte oro över möjligheten att bo och leva på den plats
man valt och har starka känslomässiga band till. Centralt i samtalen var också den psykiska
hälsan -hur viktigt det är att träffa andra människor, -att det finns mötesplatser så man inte blir
sittande ensam i hemmet. En annan gemensam nämnare i samtalen var låg tillit till kommunen
som organisation. Svårighet att förstå det rationella i beslut som tas, en upplevelse av att vara
förfördelad, att andra delar av kommunen gynnas på bekostnad av den egna bygden.
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Den samiska befolkningen, nyanlända personer, personer med funktionsvariationer och kyrkligt
aktiva personer uttrycker en vilja till ökad delaktighet i samhället, oro för psykisk ohälsa och
önskan om ökad insyn och delaktighet i kommunala beslut.
Verksamheter i Åre kommun
Intervjuer med personal som arbetar för Åre kommun visar sammanfattningsvis att man ser
fördelar med att i högre grad införliva hälsa/social hållbarhet som ett perspektiv i det ordinarie
kommunala uppdraget inom alla verksamheter och på alla nivåer. Åsikter om hur det ska gå till
och vad som är viktigast att fokusera på skiljer sig beroende på vilken verksamhet man
företräder. Barn och ungdomar är dock en målgrupp som alla anser är viktig att fokusera på.
Ett antal verksamheter tillfrågades om sina största utmaningen i nära framtid. Detta utifrån en
ambition att, i möjligaste mån, synkronisera folkhälsoarbetet med aktuella utmaningar och
planerade åtgärder i den kommunala verksamheten. Här nedan en kort sammanställning av de
svar som inkom.
Socialkontoret upplever mer komplexa ärenden, mer våld i nära relationer. Fler ärenden med
kulturaspekt. Det behövs fler äldreboende. Behovet av sysselsättning är fortsatt högt och det
finns goda möjlighet att öka sysselsättningsnivån. Viktigt med utvecklad intern samverkan.
Förskolan jobbar för att säkerställa tillgången till förskoleplatser för att klara lagkraven vid
befolkningstillväxt.
Personalförsörjningen är en utmaning, brist på förskollärare och specialpedagogisk kompetens.
Ett stort arbete pågår för att säkerställa en kemikaliefri vardag i förskolan.
Elevhälsans största utmaning på skolorna är att inte hamna i akuta lägen utan frigöra tid till
förebyggande och hälsofrämjande insatser på grupp och organisationsnivå.
Grundskolan menar att framtidens utmaningar handlar om:
- flexibilitet
- nyanländas lärande
- kapacitetsstarka lärmiljöer
- behålla och rekrytera lärare och skolledare
- tidiga, förebyggande och tvärprofessionella insatser på den pedagogiska arenan

Folkhälsostrategi Åre kommun

Forskning och rapporter
Det finns en hel del forskning som visar samband mellan folkhälsostrategiska mål och ökad
hälsa, exempelvis att fysisk aktivitet hos barn ger bättre mående och bättre kognitiv förmåga,
och att hälsofrämjande organisationer/arbetsplatser har lägre antal sjukskrivningar bland
anställda. Det finns även ett antal metoder för ökad folkhälsa som har vetenskapligt stöd såsom
att ekonomiska styrmedel främjar goda matvanor, tillgänglighetsbegränsande lagar för att
minska alkoholförbrukning, metoder för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
(Folkhälsopolitisk rapport 2010, Framtidens folkhälsa – allas ansvar).
Closing the Gap in one generation även kallad Marmotrapporten är en av
Världshälsoorganisationens mest inflytelserika rapporter om folkhälsa ur ett globalt perspektiv.
Där fastslås att för att öka hälsan i en befolkning behövs ett tålmodigt och målinriktat arbete.
Det viktigaste är att minska skillnader mellan socialt gynnade och socialt utsatta
befolkningsgrupper. Det görs bäst genom ett folkhälsoperspektiv som sträcker sig över samtliga
politikområden. Genom att kartlägga och definiera särskilda behov och särskilt utsatta grupper
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i en befolkning, går det att fokusera folkhälsoarbetet, vilket faktiskt gynnar folkhälsan i hela
befolkningen. (CSDH, 2008, rapport, Closing the gap in a generation).
Regeringens tillsatta kommission för Jämlik hälsa säger i sin slutrapport att vägen mot en mer
jämlik hälsa inte går via en eller ett par avgörande åtgärder, utan att det är ett tålmodigt arbete
med många olika frågor inom ett brett spektrum av sektorer som krävs. De betonar bland annat
betydelsen av mer jämlika uppväxtvillkor, kunskaper, arbete och försörjning. Det behövs ett
brett spektrum av åtgärder, både vad gäller innehåll och inriktning, men också ett brett
spektrum av aktörer. Den så kallade hälsogradienten berör hela samhället, därför behöver också
hela samhället engageras i arbetet för en mer jämlik hälsa. (SOU 2016:55)

Att arbeta med folkhälsa i Åre kommun
Folkhälsostrategin, den sociala hållbarheten i hållbarhetsstrategin
Det bör betonas att folkhälsa ligger mycket nära social hållbarhet som är en av tre dimensioner i
hållbar utveckling, tillsammans med ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Folkhälsostrategin
ska förstärka och förtydliga arbetet med hållbar utveckling, det är inte ”något annat”, utan del
av detsamma.
Mycket görs redan
Flera av kommunens verksamheter arbetar redan aktivt med ovanstående tre fokusområden,
framförallt när det gäller barn och ungas bästa, till stor del med psykisk hälsa, mer och mer även
med delaktighet och inflytande. I nästa steg, arbetet med handlingsplanen, kommer detta
synliggöras och sammanställas i samtal med verksamheterna. Folkhälsostrategin ska vara en
vägledning för verksamheter och beslutsfattare att ytterligare fokusera för att fortsätta att
långsiktigt utvecklas mot ett hållbart Åre kommun.
Organisation
Folkhälsoarbetet utförs till stor del i dag i upparbetade forum. Folkhälsoarbetet ingår också i
arbetet med hållbarhetsstrategin och tillhörande handlingsplan så som tydliggörande av den
sociala hållbarhetsdimensionen. Interna och externa samarbeten kan initieras för att komma
vidare i utvecklingen av folkhälsa och social hållbarhet. Ett forum med politisk representation är
viktigt för att lyfta aktuella folkhälsopolitiska frågeställningar, t ex i form av ett folkhälsoråd eller
ett hållbarhetsråd.
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Politisk nivå
För att öka hälsan i Åre kommuns befolkning krävs ett aktivt ställningstagande på politisk nivå.
Av den anledningen bör folkhälsostrategin förankras politiskt så att identifierade delmål och
långsiktiga mål får legitimitet i verksamheten. Dessa mål behöver vara levande vid
beslutsfattande på samma sätt som övriga hållbarhetsmål och ingå i ordinarie styr- och
ledningssystem.
Handlingsplan
Efter godkännande av folkhälsostrategin från kommunchefens styrgrupp och politiken bör en
handlingsplan upprättas som tydliggör hur målen i strategin ska uppnås.
En handlingsplan behöver inte betyda en ansträngning av tid och resurser, utan är mer ett
verktyg för att vässa verksamheternas folkhälsoarbete. Handlingsplanen bör framförallt
tydliggöra på vilket sätt samtliga nivåer i kommunen, så enkelt som möjligt och i lagom takt, kan
förstärka ett långsiktigt folkhälsoperspektiv i det dagliga arbetet. Detta arbete kan med fördel
genomföras i samband med att handlingsplanen för hållbarhetsstrategin tas fram.
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Tjänstepersoner och verksamhet
Folkhälsostrategin behöver förankras på lednings- och verksamhetsnivå i Åre kommuns
organisation. För att öka förutsättningarna för jämlik hälsa i Åre kommun behövs strategin
medvetandegöras och arbetas med ända ut i verksamheterna. I lagom takt naturligtvis, eftersom
det är ett långsiktigt arbete.
Samverkan
Folkhälsan beror inte enbart på det kommunala arbetet. Samverkan är avgörande för framgång i
ett långsiktigt folkhälsoarbete. Vi lever i en föränderlig omvärld där det offentliga uppdraget inte
alltid räcker till för att klara dagens och morgondagens utmaningar. Därför måste det praktiska
folkhälsoarbetet genomföras tillsammans med andra aktörer och inte bara utgå från det
kommunala uppdraget. För att säkerställa en ökad hälsa i befolkningen behöver samverkan ske
både inom och utom kommunens ramar. Ibland kan det till och med vara motiverat att tänja
gränserna för våra respektive uppdrag för att hållbart utvecklas i takt med omvärldens
utmaningar.
Medborgare
Information och ökad förståelse för folkhälsoarbetet bland medborgarna är en nödvändighet
för ett långsiktigt folkhälsoarbete. Utvecklingen av folkhälsoarbetet bör ske i kontinuerlig dialog
med medborgarna.
Kommunikation
En populärversion av folkhälsostrategin bör läggas ut på Åre kommuns hemsida. Då så många
medborgare varit delaktiga i framtagandet av folkhälsostrategin är det extra viktigt med
återkoppling. En kommunikationsplan ska tas fram i samråd med kommunens kommunikatör
för spridning internt och externt.
Styrning och ledning
Folkhälsostrategin kommer följas upp och utvärderas inom kommunens ordinarie årscykel för
mål och budgetarbete. En ambition är att strategin för hållbar utveckling kommer bidra till en
ökad struktur i kommunens styr- och ledningssystem. Folkhälsan kommer då ingå genom att
representera den sociala hållbarheten. Även hållbarhetsstrategin planeras följas upp och
utvärderas i årscykeln för budget och bokslut.
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Uppföljning och utvärdering
Denna folkhälsostrategi ska årligen följas upp och utvärderas, företrädelsevis i samband med
hållbarhetsstrategins utvärdering och uppföljning. Ett lämpligt instrument för att genomföra
detta är kommunens målstyrningssystem. Vid tid för utvärdering och uppföljning ska en
omvärdering av delmålen genomföras för att upptäcka eventuella behov av förändringar.
Folkhälsostrategin ska revideras vart fjärde år i mandatperiodens mitt. Första revideringen ska
genomföras år 2020.
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