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Vision. Övergripande beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd. Ska ange i
vilken riktning kommunen är på väg. För Karlskoga kommun finns en vision
– Vision 2020.
Mål och budget. Dokumentet Mål och budget sammanfattar vad kommunens
verksamheter ska uppnå (mål och resultat) inom den närmaste treårsperioden i
syfte att nå Vision 2020 samt vilka ekonomiska resurser som finns till
verksamheternas förfogande.
Mål och resultat följs upp tre gånger om året – efter april, augusti och december
Program. En översiktlig politisk viljeriktning inom ett sakområde. Särskild definition
i plan- och byggsammanhang eller annat.
Policy. Kommunens grundläggande förhållningssätt/värderingar och vägledande
principer.
Riktlinje. Beskriver tillvägagångssätt i olika sakfrågor och är ett stöd för hur frågor
bör hanteras och genomföras.

Diarienummer: FHN 2016.0037
Ansvarig enhet:
Folkhälsoförvaltningen

Policy ̶ Folkhälsopolitisk policy 2017-2019 Karlskoga kommun
Alla anställda inom Karlskoga kommun arbetar för dem som lever och verkar i Karlskoga.





Vi kännetecknas av öppenhet och nytänkande
Vi visar respekt för uppdrag, individ och omvärld
Vårt arbetssätt präglas av enkelhet
Vårt arbete kännetecknas av helhetssyn

Ur ”Gemensamma värderingar i Karlskoga kommun”

Omfattning

Syfte

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens
hälsotillstånd och en förutsättning för en
hållbar utveckling och tillväxt. Ett
folkhälsoarbete innefattar ett arbete som är
långsiktigt, hållbart samt har ett salutogentoch helhetsperspektiv. Arbetet strävar efter att
utveckla goda livsvillkor som främjar en
jämlik hälsa i befolkningen.

Policyn är grunden för de hälsofrämjande och
förebyggande insatserna som kommunen
genomför.

Prioriterade områden och
strategier
Folkhälsoarbetet i Karlskoga kommun utgår
från det övergripande målet för svensk
folkhälsopolitik samt regeringens elva
nationella målområden. Följande fyra
områden är prioriterade, utifrån lokala behov
och nationella strategier för att nå en jämlik
hälsa.
- Delaktighet och inflytande
- Ekonomiska och sociala
förutsättningar
- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Alkohol, narkotika, doping och tobak

Karlskoga kommun strävar efter ett arbete
som sker på lika villkor för alla med ett
jämlikhetsperspektiv som grund. I arbetet för
att nå en god folkhälsa är det viktigt att ta
hänsyn till både fysiska, psykiska och sociala
aspekter och resurser i befolkningen. Dessa
bidrar till ett helhetsperspektiv
Denna folkhälsopolitiska policy tydliggör den
politiska viljeriktningen och strategierna för
det övergripande folkhälsoarbetet i Karlskoga
kommun. Policyn ska vara vägledande i ett
fortsatt folkhälsopolitiskt arbete.

Karlskoga kommun arbetar utifrån flera
strategier för att nå ett hållbart och
framgångsrikt folkhälsopolitiskt arbete
- Utgå från vetenskap och kunskap
- Öka medvetenhet och kompetens
- Ha ett långsiktigt perspektiv
- Tvärsektoriell samverkan mellan
nämnder, bolag och förvaltningar samt
invånare
- Vara öppen för samverkan med andra
kommuner, myndigheter och idéburen
sektor
- Arbeta med struktur, uppföljning och
utvärdering
- Ständigt sträva efter förbättring

Alla beslut samt allt arbete som rör
folkhälsopolitiskt arbete ska utgå från och
vara i enlighet med
- En förnyad folkhälsopolitik
- Örebro läns folkhälsoplan, avtal om
lokalt folkhälsoarbete
- Mål för folkhälsan, proposition
- Alkohol-, narkotika-, doping-, och
tobakstrategin.
Folkhälsopolitisk policy berör
kommunkoncernens samtliga politiska organ
med medarbetare.
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Vara en del av den kommunala
styrprocessen och dess verksamheter
Utgå från hela befolkningen i
länsdelen samt beakta den ojämlika
hälsan
Barnkonventionen, ungdomspolitiken
och dess intentioner beaktas i
kommunala beslutsprocesser.

Ansvar för efterlevnad
Folkhälsonämnden och
folkhälsoförvaltningen har det övergripande
ansvaret för denna folkhälsopolitiska policy.
Policyn ska genomsyra allt folkhälsoarbete
kommunerna genomför, samt följas upp för
utvärdering och förbättring.
Dock har samtliga nämnder, förvaltningar och
bolag inom Karlskoga kommun ett enskilt
ansvar, och i samverkan, att sträva efter att
skapa goda förutsättningar för en god och
jämlik folkhälsa i kommunen.
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