
Folkhälsoprogram 2010

I Gävle kommun är folkhälsan god och  

jämlikt fördelad och alla känner sig delaktiga,  

engagerade och trygga i samhället.

Vision för folkhälsan

Beslutat i Kommunfullmäktige 25 oktober 2010



Folkhälsoprogram 2010 är en revidering av det folk-
hälsoprogram som antogs år 2004. Programmet utgår 
från hur folkhälsoläget ser ut idag samt de förutsätt-
ningar som finns för att arbeta med folkhälsa i kommu-
nen.  Gävle kommun vill, liksom i det förra program-
met, fortsätta att prioritera tre av de elva nationella 
målområdena inom folkhälsa. Dessa är:

•	 Delaktighet	och	inflytande
•	 Barns	och	ungas	uppväxtvillkor	
•	 Miljöer	och	produkter	

Programmet är indelat i följande delar: 

1.	Teoretisk	grund	till	folkhälsa	och	folkhälsoarbete
2.	Folkhälsoarbetet	i	Gävle	kommun
3.	Bakgrund	till	folkhälsoprogram	2010
4.	Mål	för	folkhälsan	i	Gävle	kommun
5.	Implementering	och	styrning
6.	Uppföljning	och	utvärdering

Bilaga 1. Indikatorer	för	uppföljning

Bilaga 2. Sammanställning	av	strategi

InledningFörord
En god folkhälsa i Gävle innebär att vår befolknings 
hälsotillstånd inte bara är så bra som möjligt utan 
också jämlikt fördelad. Strävan efter en jämlik folk-
hälsa har varit en viktig utgångspunkt vid framta-
gande av folkhälsoprogram 2010. Med folkhälsopro-
grammet vill vi också förstärka inriktningen i Gävles 
vision 2025 om att utveckling också sker med krav 
på social hållbarhet, jämställdhet och med särskilt 
fokus på barns perspektiv.

Folkhälsoprogram	2010	har	tagits	fram	efter	kartlägg-
ning	av	folkhälsoläget	i	kommunen	och	omvärlds-
bevakning	samt	i	samverkan	med	förvaltningar	och	
externa	aktörer.	Utifrån	inventering	av	förutsättningar	
och	behov	har	några	fokusområden	uppkommit	som	
anses	särskilt	viktiga	att	prioritera.	Utgångspunkten	är	
en	samverkan	kring	ett	hälsofrämjande	arbete	och	att	
skapa	förutsättningar	för	goda	levnadsvanor.

Tillsammans	kan	vi	bidra	till	att	ta	till	vara	på	det	friska	
i	vår	omgivning,	skapa	stödjande	miljöer	genom	att	
visa	engagemang	och	ta	vara	på	den	kreativitet	som	
frodas	i	vårt	samhälle.

Roger	Persson
Kommunalråd

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2010 
i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta förslaget till Folkhälsoprogram 2010 för 
Gävle kommun och att uttala att mål och inriktning 
i programmet ska vara styrande för det i kommande 
folkhälsoarbetet i kommunen.
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Folkhälsobegreppet
Folkhälsa	kan	beskrivas	som	det	allmänna	och	totala	häl-
sotillståndet	i	en	befolkning.	En	bra	folkhälsa	innebär	både	
att	befolkningen	har	en	genomsnittligt	god	hälsa,	och	att	
hälsan	är	jämlikt	fördelad	mellan	olika	områden	och	grup-
per	(1).

Många	olika	faktorer	i	ett	samhälle	påverkar	folkhälsan.	
Hälsan	och	ohälsan	i	en	befolkning,	d	v	s	folkhälsan,	är	
ett	samspel	mellan	bland	annat	genetiska	förutsättningar,	
levnadsvanor	samt	samhälleliga	levnadsvillkor	och	förut-
sättningar.	Dessa	faktorer	kallas	för	hälsans	bestämnings-
faktorer	och	illustreras	nedan	(2).

Den ojämlika hälsan
Hälsan	är	idag	inte	jämlikt	fördelad	mellan	olika	grupper	
och	olika	områden.	Till	exempel	finns	systematiska	skill-
nader	i	dödlighet	och	sjuklighet	mellan	olika	socioekono-
miska	grupper.	Socioekonomisk	tillhörighet	är	ett	mått	på	
utbildningsnivå,	inkomst,	yrke,	materiella	resurser	och	typ	
av	bostadsområde.	Sambanden	mellan	de	olika	grupperna	
gäller	både	självskattad	hälsa	och	den	faktiska	förekomsten	
av	sjukdomar,	besvär	eller	funktionsnedsättningar	(3).	Av	
de	variabler	som	definierar	socioekonomisk	tillhörighet	är	
utbildningsnivå	en	mycket	viktig	del,	ett	exempel	på	det	
är	att	det	finns	mycket	stora	skillnader	i	medellivslängd	för	
personer	med	hög	respektive	låg	utbildningsnivå	(4).

1. Vad är folkhälsa  
och folkhälsoarbete?
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Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer

Källa:	Samhällsmedicin	(Landstinget	Gävleborg)	utifrån	struktur	utformad	av	Leif	Svanström	och	Bo	Haglund

Folkhälsoarbete 
Folkhälsoarbete	är	ett	systematiskt	och	målinriktat	arbete	
som	oftast	riktas	mot	grupper	eller	hela	befolkningar,	i	
syfte	att	påverka	en	eller	flera	av	hälsans	bestämningsfak-
torer.	Folkhälsoarbetet	kan	ha	sin	utgångspunkt	i	två	olika	
arbetssätt:

•	 Hälsofrämjande	arbete	(promotion)	handlar	om	att	ta	
vara	på	frisk-	och	skyddsfaktorer	och	skapa	förutsätt-
ningar	för	goda	levnadsvanor	samt	att	skapa	stödjande	
miljöer.	Hälsofrämjande	insatser	riktas	oftast	till	hela	
befolkningen	eller	större	grupper.		

•	 Sjukdomsförebyggande	arbete	(prevention)	syftar	till	
att	undvika	sjukdom	och	ohälsa	genom	att	identifiera	
och	avlägsna	riskfaktorer,	ofta	i	specifika	riskgrupper	(2).

Eftersom	samhällets	och	kommunens	resurser	är	begrän-
sade	krävs	hushållning	och	prioritering	av	insatser	inom	
alla	områden,	däribland	folkhälsoarbete.	Generellt	kan	
man	säga	att	de	flesta	insatser	som	ger	bevisade	resultat	
på	folkhälsan	är	samhällsekonomiskt	lönsamma	att	satsa	
på,	bland	annat	eftersom	en	frisk	befolkning	har	mindre	
behov	av	hälso-	och	sjukvård,	arbetslöshetsförsäkring,	
socialförsäkring	och	annan	offentlig	service.	En	av	de	
viktigaste	utgångspunkterna	i	folkhälsoarbete	är	att	skapa	
jämlika	förutsättningar,	och	en	förbättring	av	hälsan	i	de	
grupper	som	har	sämst	hälsa	ett	större	ekonomiskt	värde	
än	om	ökningen	gäller	grupper	som	redan	har	en	god	
hälsa.	Detta	innebär	att	det	dels	behöver	satsas	på	gene-
rella	hälsofrämjande	insatser	som	kommer	alla	till	del,	men	
även	på	insatser	som	är	riktade	till	specifika	riskgrupper	
eller	geografiska	områden	(5).
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Strategi för folkhälsoarbetet
Gävle	kommun	ser	folkhälsoarbete	som	ett	strategiskt	och	
långsiktigt	arbete,	genom	vilket	kommunen	har	goda	möj-
ligheter	att	påverka	många	grundläggande	bestämningsfak-
torer.	En	viktig	utgångspunkt	är	det	hälsofrämjade	synsättet	
–	fokus	ligger	på	att	skapa	stödjande	livsmiljöer	och	öka	
frisk-	och	skyddsfaktorerna	för	invånarna.	Folkhälsoarbetet	
ska	utgå	från	de	mänskliga	rättigheterna	samt	bidra	till	en	
socialt	hållbar	utveckling	genom	att	skapa	goda	levnadsvill-
kor	och	utvecklingsmöjligheter	för	hela	befolkningen	i	Gävle	
kommun.	Många	olika	aktörer	är	inblandande	i	folkhälsoar-
betet	och	det	finns	både	en	samverkan	mellan	dessa	och	en	
uppdelning	på	olika	fokusområden.	

Gävle	ingår	i	två	olika	nätverk	som	tydligt	präglar	inriktning-
en	av	folkhälsoarbetet;	partnerskapet	för	Barnkonventio-
nens	genomförande	och	i	regeringens	satsning	för	urbant	
utvecklingsarbete.	Inom	ramen	för	det	urbana	utvecklings-
arbetet	bedrivs	ett	särskilt	arbete	i	kommundelen	Brynäs.	

Gävle	kommun	arbetar	med	balanserad	styrning	för	att	
öka	effektiviteten	i	verksamheten	och	tydliggöra	samband	
mellan	mål	och	resultat.	De	perspektiv	som	Gävle	kom-
mun	valt	att	arbeta	efter	är	medborgare/brukare,	medar-
betare,	hållbart	samhälle	och	ekonomi.	Folkhälsoarbetet	
är	en	del	i	perspektiven	hållbart	samhälle,	genom	social	
hållbarhet,	och	medborgare/brukare.

Vad ska folkhälsoprogrammet användas till? 
Folkhälsoarbete	är	ett	arbete	som	sker	i	alla	verksamheter	
inom	alla	förvaltningar	och	bolag,	och	som	bland	annat	
styrs	genom	folkhälsoprogrammet.	Folkhälsoprogram-
met	ska	ses	som	ett	inriktningsdokument	till	det	ordinarie	
arbete	som	utförs	inom	respektive	förvaltning,	och	stödja	
utvecklingen	av	verksamheten.	Programmet	ska	bidra	till	
att	folkhälsoperspektivet	genomsyrar	alla	verksamheter	
och	ge	ytterligare	argument	för	prioriteringar.	Folkhälso-
programmet	ska	även	inspirera	och	motivera	till	samver-
kan	mellan	kommunens	olika	sektorer.

Hur hänger folkhälsoprogrammet ihop med 
andra viktiga styrdokument?
Mål	och	strategier	som	berör	folkhälsan	finns	i	många	
olika	nationella,	regionala	och	kommunala	styrdokument,	
planer	och	program.	När	det	gäller	befintliga	kommunala	
dokument	är	ambitionen	med	folkhälsoprogrammet	att	
komplettera	och	förstärka	inriktningen	och	målen	i	dessa.

Exempel på kommunala och regionala styrdokument
•	 Vision	2025	är	utgångspunkten	för	allt	arbete	och	alla	

2. Folkhälsoarbete  
i Gävle kommun

prioriteringar	i	Gävle	kommun.	Visionen	talar	bland	an-
nat	om	att	Gävle	ska	präglas	av	gemenskap,	öppenhet,	
trygghet,	nyfikenhet	och	mångfald.	För	att	nå	upp	till	
visionen	har	fem	strategiska	områden	utpekats:	ledar-
skap	och	samverkan,	attraktiva	livsmiljöer,	kompetens	
och	entreprenörskap,	kommunikationer	och	infrastruk-
tur	samt	utveckling	av	gävlebornas	stolthet	över	sin	
kommun	och	att	profilera	Gävle	utåt.	Vidare	uttrycker	
Vision	2025	att	utvecklingen	av	Gävle	kommun	ska	
ske	enligt	kraven	på	social,	ekologisk	och	ekonomisk	
hållbarhet,	jämställdhet	och	likabehandling,	samt	med	
ett	särskilt	fokus	på	barns	perspektiv.	

•	 Drogpolitiska	programmet.	Detta	program	behandlar	
målområde	11	av	de	nationella	målområdena	för	folk-
hälsan.	Ett	nytt	drogpolitiskt	program	har	tagits	fram	
parallellt	med	folkhälsoprogrammet.

•	 Andra	kommunala	planer	och	program	som	berör	
folkhälsoprogrammet	är	bland	annat	Kommunplan,	
Översiktsplaner,	Lokala	miljömålen	och	Handikappoli-
tiska	programmet.

•	 RUP	–	Regional	utvecklingsplan	för	Gävleborg.	Utifrån	
denna	ska	en	länsgemensam	strategi	för	ett	förstärkt	
folkhälsoarbete	tas	fram.	

Exempel på nationella styrdokument
•	 Elva	målområden	för	folkhälsan	har	fastställts	på	

nationell	nivå	(6).	Dessa	omfattar	och	grupperar	de	be-
stämningsfaktorer	(se	figur	1)	som	har	störst	betydelse	
för	folkhälsan	och	är	utgångspunkten	för	prioriteringar	
kring	folkhälsoarbete	i	Gävle	kommun.

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

•	 FN:	s	konvention	för	barnets	rättigheter	(Barnkon-
ventionen)	är	sen	annan	viktig	utgångspunkt	för	
folkhälsoarbetet	i	Gävle.	Konventionen	förstärker	de	
mänskliga	rättigheterna	för	alla	medborgare	upp	till	
18	år.	Barnkonventionens	fyra	grundprinciper	säger	
att	alla	barn	har	lika	värde,	att	barnets	bästa	alltid	ska	
komma	i	främsta	rummet,	att	alla	barn	har	rätt	till	liv	
och	utveckling	samt	att	varje	barn	har	rätt	att	uttrycka	
sin	åsikt	i	frågor	som	på	något	sätt	berör	det.
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I	juni	2004	beslutade	kommunfullmäktige	att	anta	ett	
folkhälsoprogram,	det	första	programmet	för	Gävle	kom-
mun.	Det	finns	flera	anledningar	till	att	detta	program	
behöver	revideras.	Dels	är	målen	i	folkhälsoprogram	2004	
satta	med	år	2008	som	slutår,	och	dels	har	det	skett	en	del	
förändringar	av	såväl	behov	som	förutsättningar	när	det	
gäller	folkhälsa	och	folkhälsoarbete.	Det	största	motivet	till	
revideringen	är	dock	att	målen	i	det	tidigare	programmet	
har	arbetats	med	under	en	längre	tid	–	folkhälsoarbetet	
och	insatserna	bör	därmed	utvecklas,	och	positionerna	
flyttas	fram.	

Folkhälsoprogram	2010	är	en	uppdatering	av	det	förra	
programmet,	och	utgår	från	hur	folkhälsoläget	ser	ut	idag	
samt	de	förutsättningar	som	finns	för	att	arbeta	med	folk-
hälsa	i	kommunen.

Vad ligger till grund för Folkhälsoprogram 
2010?
Folkhälsoprogrammet	bygger	på	fyra	olika	delar;	en	
kartläggning	av	folkhälsoläget	i	kommunen,	dialoger	med	
förvaltningar,	dialoger	med	externa	aktörer	på	folkhäl-
soområden	samt	en	omvärldsbevakning.	Utifrån	dessa	
har	prioriteringar	kring	målområden	och	programmets	
utformning	gjorts.	

Kartläggning av folkhälsoläget i kommunen
För	att	få	en	bild	av	folkhälsoläget	i	Gävle	kommun,	och	
en	ökad	kännedom	om	behov,	har	en	kartläggning	tagits	
fram;	Folkhälsoprofil	2010	(7).	Resultaten	för	kommunen	
har	dels	jämförts	med	rikets	siffror	och	med	andra	kom-
muner	som	är	av	samma	storlek	som	Gävle,	dels	har	en	
värdering	av	respektive	indikator	gjorts.	Jämförelsen	visar	
att	Gävle	kommun	har	sämre	resultat	än	både	riket	och	
andra	kommuner	för	många	indikatorer	för	folkhälsa	(se	
Tabell	1).	Några	indikatorer	har	även	undersökts	i	syfte	att	
hur	resultatet	är	fördelat	mellan	de	olika	kommundelarna,	
samt	om	det	är	jämlikt	fördelat	mellan	kvinnor	och	män	
och	mellan	grupper	med	olika	bakgrund.

Dialoger med förvaltningar och bolag
Eftersom	den	största	delen	av	det	praktiska	folkhälsoarbe-
tet	i	Gävle	kommun	sker	i	förvaltningarnas	och	bolagens	
olika	verksamheter,	har	dialogmöten	med	representanter	
från	kommunens	alla	förvaltningar	samt	med	bolaget	
Gavlegårdarna	genomförts,	i	syfte	att	följa	upp	det	gamla	
programmet	och	samla	kunskap	om	förväntningar	på	det	
nya.	

Under	dessa	dialogmöten	framkom	att	det	är	relevant	att	
folkhälsoprogrammet	även	i	fortsättningen	koncentreras	
till	de	första	strukturella	målområdena	av	de	11	nationella.	
Övriga	synpunkter	är	att	programmet	ska	stimulera	till	
samarbete	och	samverkan,	att	det	ska	utformas	utifrån	den	
lokala	situationen	i	Gävle,	att	aktiviteterna	ska	hanteras	i	
respektive	nämnds	verksamhetsplanering	och	att	man	vill	
ha	en	tydligare	kommunövergripande	styrning.		Av	vikt	är	
att	programmet	hålls	levande	och	att	det	finns	utrymme	
för	justeringar	under	programtiden.	Det	anses	också	
mycket	viktigt	att	tydliggöra	i	programmet	hur	folkhälso-
arbetet	ska	följas	upp	och	utvärderas1.

Externa aktörer på folkhälsoområdet
I	folkhälsoarbetet	är	samverkan	och	samarbete	med	andra	
aktörer	en	grundläggande	del.	I	Gävle	finns	en	rad	aktörer	
som	på	olika	sätt	arbetar	med	folkhälsa.	Kommunens	
främsta	samarbetspartner	är	Landstinget	Gävleborg;	ge-
nom	Folkhälsoenheten	och	Samhällsmedicinska	enheten.	
Folkhälso-	enheten	arbetar	med	lokalt	folkhälsoarbete	
inom	hälso-	och	sjukvården	och	genomför	aktiviteter,	stöd	
och	samordning,	samt	sprider	kunskap	och	information	
om	faktorer	som	bidrar	till	hälsa	och	sjukdom.	De	arbetar	
främst	kring	livsstil	och	levnadsvanor	såsom	fysisk	aktivitet,	
tobak,	riskbruk	av	alkohol,	matvanor,	stress	och	sömn.	
Folkhälsoenheten	deltar	även	i	Gävle	kommuns	folkhälso-
samråd.	Samhällsmedicin	arbetar	med	kartläggningar	och	
statistiska	analyser,	och	är	genom	utbildning	och	analysre-
sultat	en	viktig	stödjande	funktion	för	Gävle	kommun.	

Andra	exempel	på	helt	eller	delvis	externa	aktörer	är	
Brottsförebyggarna	i	Gävle	(BIG),	Brottsförebyggande	rå-
det	(Brå),	Försäkringskassan,	Polisen,	Arbetsförmedlingen,	
Räddningstjänsten	och	Region	Gävleborg.	Utöver	dessa	
finns	givetvis	ett	stort	antal	föreningar,	intresseorganisatio-
ner	och	privata	aktörer	som	på	olika	sätt	gör	insatser	för	
folkhälsan.	

Samarbete	dels	mellan	kommunen	och	andra	aktörer	och	
dels	mellan	olika	externa	aktörer	sinsemellan	förekom-
mer	på	olika	sätt,	bland	annat	kring	arbetssituationen	för	
ungdomar	och	för	att	tidigt	förebygga	problem	bland	
barn	och	unga2.	

Omvärldsbevakning
Samhällets	utveckling	och	förändring	av	befolkningsstruk-
turen	har	betydelse	för	folkhälsoarbetet.	Några	områden	
som	anses	kunna	påverka	folkhälsan	och	inriktningen	av	
folkhälsoarbetet	på	sikt	är:

•	 En	åldrande	befolkning.	Invånarna	i	såväl	kommun	
som	riket	blir	allt	äldre	och	andelen	som	är	65+	ökar	
hela	tiden.	

3. Bakgrund till  
Folkhälsoprogram 2010

1	& 2 Se PM för fullständiga anteckningar
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•	 Boendet	och	närmiljön	blir	allt	viktigare	i	människors	
liv.	

•	 Ojämlikheten	i	hälsa	ökar	och	en	ökad	ohälsa	i	vissa	
grupper	kan	leda	till	stora	kostnader	för	samhället.	

•	 Kraven	på	en	ökad	kompetens,	flexibilitet	och	utbild-
ningsnivå	ökar	inom	arbetslivet.	

•	 Den	psykiska	ohälsan	bland	barn	och	unga	har	under	
de	senaste	10–20	åren	ökat.	Flera	rapporter	har	visat	
att	det	blivit	vanligare	att	ungdomar	är	nedstämda,	
är	oroliga,	har	svårt	att	sova	och	har	värk.	Det	finns	
även	tendenser	som	visat	att	den	psykiska	hälsan	har	
försämrats	även	i	andra	åldersgrupper,	exempelvis	
bland	äldre.

Behovsanalys 
Som	tidigare	nämnts	är	jämlikhetsaspekten	en	av	de	vikti-
gaste	utgångspunkterna	i	folkhälsoarbete.	Resultaten	kan	se	
bra	ut	i	förhållande	till	exempelvis	riket,	men	i	själva	verket	
kan	läget	skilja	sig	mycket	mellan	olika	grupper	och	olika	
områden.	Därför	behöver	Gävle	kommun	leta	efter	skillna-
der	mellan	olika	grupper	och	olika	områden,	för	att	se	var	
eller	till	vilka	det	är	viktigast	att	rikta	insatserna.	Utifrån	detta	
har	några	indikatorer	som	är	av	betydelse	för	folkhälsan	och	
som	är	potentiella	utvecklingsområden	hittats.

När	det	gäller	utbildningsnivå och	gymnasiebehörighet 
kan	man	se	att	flickor	och	kvinnor	har	högre	siffror	än	vad	
män	har	för	båda	dessa	indikatorer.	Kvinnor	har	även	en	
högre	medellivslängd och	en	större	andel som äter frukt 
och grönt minst fem gånger per dag.	Män	har	ett	lägre	
ohälsotal och	en	bättre	självskattad psykisk och allmän 
hälsa än	kvinnor,	samt	en	högre	förvärvsgrad.	

Vidare	är	andelen barn som bor i ekonomiskt utsatta 
hushåll långt	högre	bland	barn	med	utländsk	bakgrund	
än	för	barn	med	svensk	bakgrund,	36	procent	jämfört	
med	6	procent.	

När	det	gäller	statistik	på	kommundelsnivå	är	det	endast	
ett	fåtal	indikatorer	som	finns	tillgängliga.	Ett	exempel	på	
skillnader	mellan	olika	kommundelar	är	valdeltagandet 
som	skiljer	sig	mycket	åt,	allt	mellan	69,2	procent	i	Öster-
Alderholmen	till	88,3	procent	i	Lexe-Hagaström.	Likaså	
är	förvärvsgraden 57,3	procent	i	Öster-Alderholmen	
medan	den	i	Hille	är	85,9	procent.	Även	utbildningsnivån 
skiljer	sig	mycket	mellan	kommundelarna;	17,1	procent	av	
befolkningen	i	Hamrånge	har	eftergymnasial	utbildning	
medan	andelen	i	Villastaden-Frudhem	är	57,9	procent.	Till	
stor	del	är	det	samma	områden	som	ligger	bra	respektive	
dåligt	vid	jämförelsen	mellan	Gävles	18	kommundelar.	

Tabell 1. Utdrag ur Folkhälsoprofil 2010. Siffrorna med fet stil är några exempel på avvikelser mellan olika  
grupper eller kön, eller där Gävle skiljer sig i förhållande till riket.

Gävle kommun Riket Kommundelar

Medellivslängd  
(förväntad	medellivslängd	i	antal	år,	2005-2009)

Kvinnor: 82,1 
Män: 78,4

Kvinnor:	83.1	
Män:	78,9

Valdeltagande  
(andel	röstande	i	de	olika	valen,	2010)

Riksdag:	84,7
Landsting:	82,1
Kommun:	82,4

Riksdag:	84,6
Landsting:	81,1
Kommun:	81,6

Öster-Alderholmen:	69,2	
Lexe-Hagaström:	till	88,3	
(kommunfullmäktige)

Gymnasiebehörighet  
(andel	som	är	behöriga	till	gymnasiet,	2009)

Flickor:	91
Pojkar:	88

Flickor:	90
Pojkar:	88

Utbildningsnivå  
(andel	i	åldern	25-64	år	som	har	eftergymnasial	

utbildning,	2009)

Kvinnor:	41,1
Män: 30,3

Kvinnor:	41,7
Män:	33,5

Hamrånge	:	17,1		
Villastaden-Fridhem:	57,9

Barnfattigdom  
(andel	barn	som	bor	i	fattiga	hem,	2008)

Utländsk bakgrund: 36
Svensk	bakgrund:	6

Utländsk	bakgrund:	30
Svensk	bakgrund:	5

Psykisk hälsa  
(andel	som	skattar	sin	psykiska	hälsa	som	
nedsatt,	2007)

Kvinnor: 18,7
Män: 14,4

Kvinnor:	19,9
Män:	13,7

Allmän hälsa  
(andel	som	skattar	sin	hälsa	som	bra	eller	mycket	
bra,	2007)

Kvinnor:	69,1
Män: 69,2

Kvinnor:	66,6
Män:	72,8

Frukt och grönt  
(andel	som	äter	frukt	och	grönt	minst	5	ggr/
dag,	2007)

Kvinnor:	12,7
Män: 4,2	 

Kvinnor:	13,5
Män:	4,8

Våldsbrott  
(antal	anmälda	brott	som	är	av	våldskarak-
tär/100	000	invånare,	2009)

1	423 1	200

Ohälsotal  
(antal	dagar/år	för	åldrarna	20-64	år,	2009)

Kvinnor: 42
Män:	30

Kvinnor:	43
Män:	29

Jämställdhetsindex  
(sammanvägning	av	skillnader	mellan	kvinnor	
och	män,	2006)

Gävle:	122,9
Bästa	kommunen		
i	riket:	71,5
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Tabell 2. Uppdelning av de nationella målområdena

Strukturella målområden
Målområden  
kring levnadsvanor

Kommun Övriga aktörer Övriga aktörer

1.	Delaktighet	och	inflytande	i	samhället 2.	Ekonomiska	och	sociala	förutsättningar 8.	Sexualitet	och	reproduktiv	hälsa

3.	Barns	och	ungas	uppväxtvillkor 4.	Hälsa	i	arbetslivet 9.	Fysisk	aktivitet

5.	Miljöer	och	produkter 6.	Hälsofrämjande	hälso-	och	sjukvård 10.	Matvanor	och	livsmedel

7.	Skydd	mot	smittspridning 11.	Tobak,	alkohol,	narkotika,	dopning	och	spel

Sammanfattningsvis	visar	behovsanalysen	att	det	är	flera	
av	de	för	folkhälsan	grundläggande	samhälleliga	bestäm-
ningsfaktorerna	som	behöver	prioriteras	och	utvecklas.	
Några	av	de	viktigaste	indikatorerna	är	utbildningsnivå	
och	valdeltagande,	mått	som	på	befolkningsnivå	har	
mycket	starka	samband	med	övriga	indikatorer	för	folk-
hälsa.	Även	omvärldsbevakningen,	vilken	bland	annat	visar	
att	det	finns	tydliga	tecken	på	att	den	psykiska	ohälsan	be-
reder	ut	sig,	att	ojämlikheterna	ökar	och	att	andelen	äldre	i	
befolkningen	blir	större,	har	beaktats	vid	prioriteringar	och	
utformande	av	mål.

Hur har prioriteringar av målområdena 
gjorts?
För	att	få	ett	helhetsperspektiv	på	hälsa	behöver	hälso-
främjande	och	sjukdomsförebyggande	arbete	ske	inom	
alla	de	11	nationella	målområdena	och	det	behöver	
arbetas	med	alla	bestämningsfaktorer.	Alla	målområden	
omfattas	dock	inte	av	Folkhälsoprogram	2010.	

Utifrån	inventeringen	av	förutsättningar	och	behov,	d	v	
s	kartläggning	och	analys	av	hälsoläget,	dialoger	med	
förvaltningar	och	externa	aktörer	samt	omvärldsbevak-
ning,	har	några	fokusområden	uppkommit.	Vid	dialo-
gerna	med	förvaltningarna	och	med	de	externa	aktörerna	
framkom	att	det	finns	en	vilja	att	även	i	fortsättningen	
rikta	programmet	mot	de	strukturella	områdena,	vilket	har	
beaktats.	

Prioriteringarna	beror	även	till	stor	del	på	att	det	finns	ett	
antal	målområden	som	ingen	annan	än	kommunen	har	
möjlighet	att	på	etn	övergripande	nivå	arbeta	med,	liksom	
att	det	finns	ett	antal	målområden	som	andra	aktörer	har	
bättre	förutsättningar	än	kommunen	att	arbeta	med.	Folk-
hälsoprogrammet	är	inriktat	på	de	områden	som	kommu-
nen	har	störst	möjlighet	att	påverka.	I	tabellen	nedan	har	
de	11	målområdena	delats	upp	i	strukturella	målområden	
och	målområden	kring	levnadsvanor,	där	de	målområden	
som	återfinns	i	kommunkolumnen	är	de	som	prioriteras	i	
Folkhälsoprogram	2010.

Av	de	strukturella	målområdena	som	finns	i	kolumnen	
”övriga	aktörer”	kan	sägas	att	målområde	2	till	stor	del	
handlar	om	nationella	strategier	så	som	socialförsäkring	
och	arbetsmarknadspolitik.	Målområde	4	berör	alla	typer	
av	arbetsgivare	och	Gävle	kommun	som	arbetsgivare	ar-
betar	med	detta	genom	att	bedriva	arbetsmiljöarbete	och	
hälsofrämjande	verksamhet	för	alla	anställda	med	stöd	av	
Kommunhälsan.	Målområdena	6	och	7	handlar	främst	om	
hälso-	och	sjukvårdens	strategier.		När	det	gäller	målom-
rådena	8,	9	och	10	tar	Landstinget	Gävleborg	ett	stort	
ansvar	för	dessa,	främst	genom	Folkhälsoenheten.	En	stor	
mängd	hälsofrämjande	aktiviteter	och	skapande	av	förut-
sättningar	för	dessa	bedrivs	även	inom	Gävle	kommuns	
olika	förvaltningars	ordinarie	verksamhet.	Målområde	11	
behandlas	i	Gävle	kommuns	drogpolitiska	program.
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4. Mål för folkhälsan  
i Gävle kommun

 
Målområde 1 
Delaktighet och inflytande
Medborgarnas	känsla	av	rådighet	över	sin	livssituation	och	
påverkansmöjligheter	kring	vad	som	händer	i	samhället	
och	i	sin	närmiljö	har	ett	starkt	samband	med	en	god	folk-
hälsa.	Ett	samhälle	med	engagerade	medborgare	är	också	
ett	samhälle	med	bra	folkhälsa.

Mål
•	 År	2015	är	andelen	som	deltar	i	de	nationella	och	

lokala	valen	större	än	idag.

•	 År	2015	är	andelen	barn	och	unga	som	känner	att	
de	har	möjlighet	att	påverka	i	frågor	som	berör	dem	
större	än	idag.

•	 År	2015	är	medborgarnas	upplevelse	av	sina	påver-
kansmöjligheter	kring	sin	närmiljö	och	i	kommunen	
större	än	idag.	

•	 År	2015	är	andelen	som	känner	tillit	till	andra	(socialt	
kapital)	större	än	idag.	

Målen	utvärderas	och	följs	upp	bland	annat	genom	
indikatorerna	valdeltagande,	upplevda	påverkansmöjlig-
heter	och	känsla	av	tillit.	Se	bilaga	1	för	fullständig	lista	på	
indikatorer	för	uppföljning	av	målområde	1.

Förslag på insatser
•	 Stimulera	till	samhällsintresse	på	alla	nivåer,	med	fokus	

på	de	kommundelar	som	har	lägst	valdeltagande.	

•	 Verka	för	att	skapa	möjligheter	för	reell	påverkan	och	
inflytande	för	barn	och	unga,	så	att	delaktigheten	i	det	
dagliga	livet	säkerställs.	

•	 Stimulera	till	boendeinflytande	och	delaktighet	i	när-
miljön,	samt	till	boendesamverkan.	

•	 Verka	för	att	skapa	förutsättningar	och	ett	tydligt	
tillvägagångssätt	för	medborgarna	att	vara	delaktiga	i	
kommunala	frågor.	

•	 Vidareutveckla	kultur-	och	fritidsmöjligheter	utefter	
medborgarnas	önskemål.

•	 Verka	för	att	skapa	en	meningsfull	daglig	sysselsättning	
och	fritid	för	alla,	bland	annat	genom	samverkan	med	
föreningsliv	och	näringsliv.

Målområde 3 
Barns och ungas uppväxtvillkor
Trygga	och	goda	uppväxtvillkor	är	av	stor	vikt	för	barns	
och	ungdomars	hälsa	–	på	kort	sikt	såväl	som	på	lång	sikt.	
Familjen	och	andra	nära	relationer	är	den	grundläggande	
faktorn	för	barn	och	ungdomar,	men	även	samhälleliga	
faktorer	som	miljön	i	bostadsområdet,	förskoleverksam-
het,	skola	och	fritids-	och	kulturmöjligheter	har	ett	starkt	
samband	med	barns	och	ungas	hälsa.	

Mål
•	 År	2015	är	den	psykiska	hälsan	bättre	än	idag	bland	

barn	och	unga.	

•	 År	2015	är	andelen	barn	och	unga	som	känner	sig	
trygga	i	skolan	större	än	idag.	

•	 År	2015	är	andelen	barn	och	unga	som	är	borta	från	
skolan	utan	tillåtelse	mindre	än	idag.

•	 År	2015	är	andelen	barn	och	unga	som	mobbas	eller	
mobbar	lika	med	noll.	

•	 År	2015	är	andelen	unga	som	är	behöriga	till	gymna-
siet	större	än	idag.	

•	 År	2015	är	andelen	barn	och	unga	som	uppfyller	må-
len	inom	skolan	större	än	idag.

Målen	utvärderas	och	följs	upp	bland	annat	genom	indika-
torerna	gymnasiebehörighet,	självskattad	psykisk	hälsa	och	
upplevd	trygghet	i	skolan.	Se	bilaga	1	för	fullständig	lista	
på	indikatorer	för	uppföljning	av	målområde	3.

I Gävle är folkhälsan god och jämlikt fördelad och 
alla känner sig delaktiga, engagerade och trygga i 
samhället.

Gävleborna känner sig delaktiga i samhället. De 
upplever att de har möjlighet att påverka det som 
händer i samhället och att de har ett reellt infly-
tande i frågor som rör den egna livsmiljön. 

Barn och unga har förutsättningar för en god och 
trygg start i livet, samt goda utvecklingsmöjligheter.
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Förslag på insatser
•	 Skapa	goda	möjligheter	till	fritidssysselsättning	som	är	

anpassade	efter	barnens	önskemål,	och	som	är	tillgäng-
liga	för	alla	barn	oavsett	kön	eller	funktionsnedsättning.

•	 Analysera	behovet	av	nya	stödverksamheter,	såsom	
Familjecentral	eller	liknande.	

•	 Verka	för	en	ökad	spridning	och	genomförande	av	
föräldrastödsprogram.

•	 Utveckla	barnchecklistan	till	att	omfatta	Barnkonventio-
nens	alla	fyra	grundläggande	principer	och	verka	för	att	
den	används	i	alla	politiska	beslut	som	rör	barn	och	unga.

•	 I	samverkan	kommunens	förvaltningar	sinsemellan	
arbeta	för	att	tidigt	uppmärksamma	barn	som	far	illa.	

•	 Skapa	förutsättningar	för	skolor	att	använda	SET	(social	
emotionell	träning)	eller	annan	typ	av	livskunskap.

•	 Verka	för	att	öka	samverkan	mellan	arbetsliv	och	skola.

•	 Arbeta	för	att	minska	andelen	som	olovligt	är	borta	från	
skolan,	genom	att	tidigt	uppmärksamma	tecken	på	
problem	kring	detta.	

•	 Skapa	förutsättningar	för	att	all	personal	och	alla	elever	
ska	ha	kunskaper	och	utbildning	för	att	kunna	förebyg-
ga	mobbning	och	kränkningar.

•	 Verka	för	att	alla	barn	och	unga	har	goda	förutsättning-
ar	för	hälsa,	lärande	och	trygghet.		

Målområde 5 
Miljöer och produkter
Detta	målområde	omfattar	den	fysiska	miljöns	betydelse	
för	hälsan;	genom	en	säker	och	trygg	närmiljö	kan	skador	
och	olyckor	förebyggas,	liksom	att	förutsättningar	för	
sociala	mötesplatser,	uteliv	och	fysisk	aktivitet	kan	främ-
jas.	En	trygg	miljö	har	även	ett	starkt	samband	med	den	
psykiska	hälsan	såväl	som	den	allmänna	hälsan.

Mål
•	 År	2015	är	andelen	som	känner	sig	trygga	i	sitt	bo-

stadsområde	större	än	idag.	

•	 År	2015	är	andelen	med	god	psykisk	hälsa	större	än	idag.	

•	 År	2015	är	antalet	anmälda	våldsbrott	färre	än	idag.

•	 År	2015	är	antalet	som	avlider	på	grund	av	skador	och	
förgiftningar	färre	än	idag.	

•	 År	2015	är	antalet	olycksfall	i	trafiken	och	utemiljö	färre	
än	idag.	

•	 År	2015	är	antalet	fallolyckor	bland	äldre	färre	än	idag.	

Målen	utvärderas	och	följs	upp	bland	annat	genom	indika-
torerna	självskattad	psykisk	hälsa,	anmälda	brott,	nöjdhet	
kring	trygghet	och	andel	som	avstått	från	att	gå	ut.	Se	
bilaga	1	för	fullständig	lista	på	indikatorer	för	uppföljning	
av	målområde	5.

Förslag på insatser
•	 Samarbeta	med	Gavlegårdarna	och	andra	fastighetsä-

gare	kring	utveckling	av	de	bostadsområden	som	idag	
upplevs	som	minst	trygga.

•	 Planera	och	utforma	boende-	och	rekreationsområden	
så	att	de	minskar	segregation	och	ökar	mångfald,	samt	
upplevs	som	trygga	och	inbjudande.	

•	 Ordna	trygghetsvandringar	i	de	områden	där	sådana	
ännu	inte	genomförts,	samt	följa	upp	resultatet.	

•	 Genomföra	insatser	som	ger	ökad	trygghet	och	trivsel	
bland	äldre.	

•	 Arbeta	för	att	hjälpa	medborgare	som	på	olika	sätt	
hamnar	snett	i	samhället,	bland	annat	genom	samver-
kan	med	föreningsliv	och	andra	externa	aktörer,	samt	
genom	samverkan	olika	förvaltningar	sinsemellan.	

•	 Genomföra	tidiga	förebyggande	insatser	och	samar-
beta	med	aktörer	såsom	polis,	Brå	och	BIG,	exempelvis	
genom	s	k	bekymringssamtal	i	skolan.

•	 Regelbundet	se	över	tillgänglighet	och	säkerhet	i	den	
fysiska	miljön	utomhus.

•	 Genomföra	verksamheter,	exempelvis	”Fixar-Malte”	
och	förebyggande	hembesök,	som	syftar	till	att	äldre	
kan	bo	kvar	hemma	så	länge	som	möjligt	i	ett	tryggt	
och	säkert	hem.	

•	 Buller-	och	ljudnivåer	ska	regelbundet	ses	över	i	den	
fysiska	miljön.

I Gävle kommun ska det finnas trygga och säkra ute- 
och innemiljöer som är tillgängliga för alla, samt 
som upplevs som trevliga mötesplatser där männis-
kor vill vara .
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5. Implementering  
och styrning

Det	är	av	stor	vikt	att	folkhälsoprogrammet	implemente-
ras,	det	vill	säga	förs	ut	och	sätts	i	bruk,	för	att	det	ska	få	
en	god	genomslagskraft.	Nedanstående	åtgärder	är	av	vikt	
för	en	effektiv	implementering:	

•	 För	att	folkhälsoperspektivet	ska	genomsyra	och	
integreras	i	kommunens	samtliga	verksamheter	krävs	
information	och	utbildning	inom	folkhälsoområdet.	
Tjänstemän	och	förtroendevalda	ska	erbjudas	ut-
bildning	inom	området	för	att	få	kunskaper	om	de	
grundläggande	sambanden	kring	folkhälsans	bestäm-
ningsfaktorer.		

•	 Målområdena	och	insatserna	i	folkhälsoprogrammet	
ska	specificeras	och	brytas	ner	i	berörda	förvaltningars	
verksamhetsplaner.	Folkhälsoprogrammet	ska	vara	ett	
levande	dokument	hos	förvaltningarna	inom	kommu-
nens	målarbete	med	balanserad	styrning.		De	exempel	
på	insatser	som	beskrivs	i	programmet	gör	inte	anspråk	
på	att	vara	heltäckande	på	något	sätt,	utan	är	förslag	
på	hur	kommunen	kan	arbeta	för	att	påverka	de	olika	
målen	och	förbättra	folkhälsan.

•	 	Folkhälsoinsatserna	som	genomförs	ska	i	möjligaste	
mån	utgå	från	evidensbaserade	metoder	och	beprövad	
erfarenhet.	

•	 Förvaltningarnas	kostnader	för	insatserna	i	folkhäl-
soprogrammet	tas	upp	inom	ordinarie	budget	och	
verksamhetsplanering.	Därmed	föreslås	ingen	speciell	
budget	för	folkhälsoarbetet.	

Vilken är folkhälsostrategens och folkhälso-
samrådets roll?
Kommunens	folkhälsostrateg3	har	tillsammans	med	
folkhälsosamrådet4	till	uppgift	att	påverka	och	framhålla	
folkhälsofrågorna	på	en	strategisk	nivå.	Att	skapa	tydliga	
strukturer	och	en	organisation	med	givna	kontaktper-
soner	på	respektive	förvaltning	är	en	viktig	uppgift	för	
folkhälsostrategen,	liksom	att	ansvara	för	uppföljning	och	
utvärdering	av	såväl	utveckling	av	folkhälsoläget	som	av	
folkhälsoarbetet.	Folkhälsostrategen	ska	även	samordna	in-
satser	och	vara	ett	stöd	till	förvaltningarna,	samt	motivera	
till	utveckling	inom	folkhälsoområdet.

För	att	följa	upp	och	utveckla	folkhälsoarbetet	måste	ef-
fekterna	av	arbetet	var	mätbara.	Ett	antal	indikatorer	har	
tagits	fram	för	respektive	målområde	och	effektmål	(se	
bilaga	1).	Dessa	finns	tillgängliga	genom	olika	enkätun-
dersökningar	som	genomförs	med	olika	frekvens;	allt	från	
varje	till	vart	tredje	år.	Genom	dessa	indikatorer	kom-
mer	folkhälsoläget	att	följas	upp	regelbundet.	Eftersom	
folkhälsoläget	är	beroende	av	en	mycket	stor	mängd	olika	
faktorer	är	det	svårt	att	ange	säkra	orsak-verkansamband	
för	en	viss	förändring,	men	genom	indikatorerna	går	det	
ändå	att	se	en	trend	för	folkhälsoläget.	Även	insatserna	
som	genomförs	kommer	att	följas	upp	regelbundet,	för-
slagsvis	genom	hearingar	med	respektive	förvaltning	och	
nämnd.	Vidare	är	alla	nämnder	och	förvaltningar	ansvariga	
för	att	årligen	följa	upp	de	mål	man	antagit	i	respektive	
verksamhetsplan.	

För	att	se	om	folkhälsoprogrammet	gett	väntade	effekter	
samt	hur	det	använts	och	efterlevts	kommer	en	utvär-
dering	att	genomföras	senast	år	2016.	Beroende	på	vad	
denna	visar	kan	en	ny	revidering	då	vara	aktuell.
	

6. Uppföljning  
och utvärdering

3	 Folkhälsostrategen finns på kommunledningskontoret, på avdelningen för 
övergripande planering. 

4	 Folkhälsosamrådet består av fem politiker från kommun och landsting, 
fyra tjänstemän bereder mötena.
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Bilaga 1 – Indikatorer för uppföljning

Målområde 1 – Inflytande och delaktighet
Valdeltagande	 SCB/Kommunala	basfakta
Jämindex	 SCB/Kommunala	basfakta
Utbildningsnivå	 SCB/Kommunala	basfakta
Förvärvsfrekvens	 SCB/Kommunala	basfakta
Känsla	av	att	elevrådet	tas	på	allvar	 LUPP
Kännedom	om	inflytandemöjligheter	 LUPP
Samstämmighet	vilja/får	bestämma	om	i	skolan	 LUPP
Intresse	av	samhällsfrågor	 LUPP
Självskattad	möjlighet	till	påverkan	i	kommunen	 LUPP
Socialt	deltagande	 Nationella	folkhälsoenkäten
Socialt	stöd?	 Nationella	folkhälsoenkäten
Tillit	till	andra	 Nationella	folkhälsoenkäten
Självupplevd	diskriminering	 Nationella	folkhälsoenkäten
Möjlighet	att	få	fram	15	000	kr	 Nationella	folkhälsoenkäten
Nöjdhet	kring	aktivitetsutbudet	 Medborgarenkäten
Nöjdhet	gällande	kontakt	med	politiker/tjänstemän	 Medborgarenkäten
Nöjdhet	gällande	inflytandemöjligheter	 Medborgarenkäten
Arbetslöshetsgrad	 Arbetsförmedlingen
Män/kvinnor	som	utnyttjar	föräldraförsäkringen	 Försäkringskassan	
Medborgarnas	betyg	på	de	olika	verksamheterna	 Kultur-	och	fritidsvaneundersökningen
Äldres	allmänna	tillvara	 Omvårdnad	enkät	80-åringar
Äldres	möjligheter	till	social	samvaro	 Omvårdnad	enkät	80-åringar

Målområde 3 – Barns och ungas uppväxtvillkor
Gymnasiebehörighet	 Skolverket/Kommunala	basfakta
Antal	barn/förskolelärare/lärare	 Skolverket/Kommunala	basfakta
Barnfattigdomsindex	 SCB/Kommunala	basfakta
Barn	med	låg	födelsevikt	 Socialstyrelsen/Kommunala	basfakta
Måluppfyllelse	i	skolan	 Barn	och	Ungdom
Utsatthet	för	hot/våld/otrygghet	etc	 LUPP
Trygghet	på	olika	fysiska	platser	 LUPP
Allmänt	hälsotillstånd	 LUPP
Besvär	av	värk/trötthet/stress/oro	 LUPP
Frukostrutiner	 LUPP
Arbete/sommarjobb	 LUPP
Andel	som	vill	bo	kvar	om	10	år	 LUPP
Kränkningar		 LUPP	och	Lokala	skolenkäten/trygghetsmätning
Mobbning	(utsatt	för	eller	genomfört)	 LUPP,	Lokala	skolenkäten/trygghets-mätning,		
	 Kartläggning	ungas	psykiska	hälsa
Trivsel	i	skolan	 Lokala	skolenkäten/trygghetsmätning
Rättvis	behandling	i	skolan	 Lokala	skolenkäten/trygghetsmätning
Skolk/olovlig	frånvaro	 Lokala	skolenkäten/trygghetsmätning
Användning	av	barnchecklista	 Nämnderna
Psykosomatiska	besvär	 Kartläggning	ungas	psykiska	hälsa

Bilagor
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Koncentrationssvårigheter	 Kartläggning	ungas	psykiska	hälsa	
Bristande	välbefinnande	 Kartläggning	ungas	psykiska	hälsa	
Nedstämdhet		 Kartläggning	ungas	psykiska	hälsa
Problemens	påverkan	i	vardagslivet	 Kartläggning	ungas	psykiska	hälsa

Mål område 5 – Miljöer och produkter
Trygghetsindex		 Gavlegårdarna	NKI
Andel	som	avstått	från	att	gå	ut	 Nationella	folkhälsoenkäten
Allmän	självskattad	hälsa	 Nationella	folkhälsoenkäten
Självskattad	psykisk	hälsa	 Nationella	folkhälsoenkäten
Besvär	av	värk	etc	 Nationella	folkhälsoenkäten
Besvär	av	stress/trötthet/oro	 Nationella	folkhälsoenkäten
Känsla	av	lycka	 Nationella	folkhälsoenkäten
Antal	anmälda	våldsbrott	 Brå/Kommunala	basfakta
Dödlighet	i	skador	och	förgiftningar	 Socialstyrelsen/Kommunala	basfakta
Trivsamhet	i	miljön,	landskap	och	parker	 Medborgarenkäten
Nöjdhet	kring	trygghet	 Medborgarenkäten
Uppfattning	om	trafiksäkerhet	 Medborgarenkäten
Fallolyckor	i	hemmet	bland	äldre	 Omvårdnad/STRADA
Fallolyckor	utomhus	 Tekniska	kontoret/STRADA
Trafikolyckor	 Tekniska	kontoret/STRADA
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Bilaga 2. Sammanställning av strategi

Målområde 1 – Inflytande och delaktighet

Mål Insats Ansvar Uppföljning av effektmålet

Valdeltagande Stimulera	till	samhällsintresse	på	alla	
nivåer,	med	fokus	på	de	kommunde-
lar	som	har	lägst	valdeltagande.	

Alla	förvaltningar SCB	(2010,	2014)

Påverkan bland barn och unga Verka	för	att	skapa	möjligheter	för	
reell	påverkan	och	inflytande	för	barn	
och	unga,	så	att	delaktigheten	i	det	
dagliga	livet	säkerställs.

Alla	förvaltningar LUPP	(	2010,	2013)

Medborgarnas totala  
påverkansmöjligheter

Stimulera	till	boendeinflytande	och	
delaktighet	i	närmiljön,	samt	till	boen-
desamverkan.

B&M,	Gavlegårdarna,	TK Medborgarenkäten	(2010,	2012,	
2014)

Verka	för	att	skapa	förutsättningar	
och	ett	tydligt	tillvägagångssätt	för	
medborgarna	att	vara	delaktiga	i	
kommunala	frågor.

Alla	förvaltningar

Socialt kapital/tillit Vidareutveckla	kultur-	och	fritids-
möjligheter	utefter	medborgarnas	
önskemål.

K&F Nationella	folkhälsoenkäten	
(2010,	2013)

Kultur-	och	fritidsvaneundersök-
ning	(2011,	2015)

Medborgarenkäten	(2010,	2012,	
2014)

Verka	för	att	skapa	en	meningsfull	
daglig	sysselsättning	och	fritid	för	
alla,	bland	annat	genom	samverkan	
med	föreningsliv	och	näringsliv.

Alla	förvaltningar

Målområde 3 – Barns och ungas uppväxtvillkor

Mål Insats Ansvar Uppföljning

Psykisk hälsa Skapa	goda	möjligheter	till	fritids-
sysselsättning	som	är	anpassade	
efter	barnens	önskemål,	och	som	är	
tillgängliga	för	alla	barn	oavsett	kön	
eller	funktionsnedsättning.

B&M,	K&F,	TK LUPP	(2010,	2013)

Förvaltningarnas	helårsrapporter

Analysera	behovet	av	nya	stödverk-
samheter,	såsom	Familjecentral	eller	
liknande.

B&U,	SOC

Verka	för	en	ökad	spridning	och	ge-
nomförande	av	föräldrastödsprogram.

B&U,	K&F,	SOC	,	UAG

Utveckla	barnchecklistan	till	att	
omfatta	Barnkonventionens	alla	fyra	
grundprinciper	och	verka	för	att	den	
används	i	alla	politiska	beslut	som	rör	
barn	och	unga.

Alla	förvaltningar	och	nämnder

I	samverkan	kommunens	förvaltning-
ar	sinsemellan	arbeta	för	att	tidigt	
uppmärksamma	barn	som	far	illa.		

Alla	förvaltningar

Trygghet i skolan Skapa	förutsättningar	för	skolor	att	
använda	SET	(social	emotionell	trä-
ning)	eller	likande.

B&U,	SOC	,UAG LUPP	(2010,	2013)

Lokala	skolenkäten/	trygghets-
mätning	(årligen)

Verka	för	att	öka	samverkan	mellan	
arbetsliv	och	skola.

Alla	förvaltningar

Skolk/olovlig frånvaro Arbeta	för	att	minska	andelen	som	
olovligt	är	borta	från	skolan,	genom	
att	tidigt	uppmärksamma	tecken	på	
problem	kring	detta.	

B&U	,	SOC,	UAG Lokala	skolenkäten/	trygghets-
mätning	(årligen)
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Mobbning Skapa	förutsättningar	för	att	all	perso-
nal	och	alla	elever	ska	ha	kunskap	och	
utbildning	för	att	kunna	förebygga	
mobbning	och	kränkningar.

B&U,	SOC	,	UAG LUPP	(2010,	2013)

Lokala	skolenkäten/	trygghets-
mätning	(årligen)

Gymnasiebehörighet och 

Måluppfyllelse skola

Skapa	förutsättningar	för	att	alla	barn	
och	unga	har	goda	förutsättningar	för	
hälsa,	lärande	och	trygghet.

Alla	förvaltningar Skolverket	(årligen)

Målområde 5 - Miljöer och produkter

Mål Insats Ansvar Uppföljning

Trygghet i bostadsområdet Samarbeta	med	Gavlegårdarna	och	
andra	fastighetsägare	kring	utveckling	
av	de	bostadsområden	som	idag	
upplevs	som	minst	trygga.

B&M	,	Gavlegårdarna	,	TK Gavlegårdarna	NKI	(årligen)

Nationella	folkhälsoenkäten	
(2010,	2013)

Medborgarenkäten	(2010,	2012,	
2014)Planera	och	utforma	boende-	och	

rekreationsområden	så	att	de	minskar	
segregation	och	ökar	mångfald,	samt	
upplevs	som	trygga	och	inbjudande.

B&M,	TK

Ordna	trygghetsvandringar	i	de	om-
råden	där	sådana	ännu	inte	genom-
förts,	samt	följa	upp	resultatet.

B&M,	KLK	,	TK

Psykisk hälsa Genomföra	insatser	som	ger	ökad	
trygghet	och	trivsel	bland	äldre.

OMV Nationella	folkhälsoenkäten	
(2010,	2013)

Omvårdnad	enkät	(årligen)Arbeta	för	att	hjälpa	medborgare	som	
på	olika	sätt	hamnar	snett	i	samhäl-
let,	bland	annat	genom	samverkan	
med	föreningsliv	och	andra	externa	
aktörer,	samt	genom	samverkan	olika	
förvaltningar	sinsemellan.	

SOC,	övriga	förvaltningar

Buller-	och	ljudnivåer	i	den	fysiska	
miljön	ska	regelbundet	ses	över.

B&M,	TK

Våldsbrott Genomföra	tidiga	förebyggande	
insatser	och	samarbeta	med	bl	a	polis,	
Brå	och	BIG,	exempelvis	genom	s	k	
bekymringssamtal	i	skolan.

Alla	förvaltningar Brå/kommunala	basfakta	
(årligen)

Dödsfall p g a skador etc Regelbundet	se	över	tillgänglighet	
och	säkerhet	i	den	fysiska	miljön	
utomhus.

Alla	förvaltningar Socialstyrelsen/Kommunala	
basfakta	

Trafikolyckor Regelbundet	se	över	tillgänglighet	
och	säkerhet	i	den	fysiska	miljön	
utomhus.

TK Tekniska	kontoret/Landstinget	
Gävleborg	(STRADA)	(årligen)

Fallolyckor bland äldre Genomföra	verksamheter,	exempel-
vis	”Fixar-Malte”	och	förebyggande	
hembesök,	som	syftar	till	att	äldre	kan	
bo	kvar	hemma	så	länge	som	möjligt	i	
ett	tryggt	och	säkert	hem.

OMV,	UAG Omvårdnad	enkät	(årligen)
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