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Så här arbetar Skövde kommun med 
folkhälsopolitik

I Vision Skövdes 2025 slås det fast att Skövde ska bli känd som en välkomnande och 
växande kommun där människor möts, verkar och mår bra. Där står också att Skövde 
har lyckats skapa förutsättningar för det goda livet om invånarna, år 2025, är nöjda 
med sina liv och den samhällsservice som erbjuds. 

Vinsterna med en god folkhälsa är stora, både för individen och samhället – och 
kostnaderna för ohälsa är betydande. Utifrån Skövdes vision och denna kunskap har 
kommunfullmäktige antagit ett folkhälsopolitiskt program, vars syfte är att förtydliga in-
riktningen på folkhälsoarbetet under mandatperioden 2015-2018. Skövde kommun och 
Västra Götalandsregionens samverkar inom folkhälsoområdet men även andra aktörer 
såsom ideella organisationer är delaktiga i utvecklingsarbetet. Till grund för 
programmet finns en analys kallad Strategiunderlag för Vision Skövde 2025, 
Folkhälsa - ett ansvar för alla (se www.skovde.se).

Skövde kommuns folkhälsopolitik för mandatperioden 2015 – 2018

En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna för god folkhälsa 
genom att förbättra människors livsvillkor (de förhållanden som omger individen) och 
livsmiljö (både den fysiska och den psykosociala). Levnadsvanor som exempelvis kost 
och fysisk aktivitet handlar i första hand om individens egna val. Kommunens roll är 
därför främst att fokusera på livsvillkor och livsmiljö, för att indirekt bidra till individens 
goda levnadsvanor. 

Ska vi nå vår Vision Skövde 2025 behöver all planering och genomförande av in- 
satser utgå från kunskap om och med hänsynstagande till den sociala kontexten och 
till människors olika förutsättningar. Kommunens roll är därför att utifrån ett helhetsper-
spektiv inkludera alla kommuninvånare oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder 
eller sexuell läggning. Allt folkhälsoarbete utgår från denna värdering och har beaktats 
i aktuellt program. För att våra insatser ska bli framgångsrika behöver arbetet under 
perioder bedrivas fokuserat. Ett exempel på prioritering är att fokusera på barn och 
unga inom området Kunskapsutveckling och arbete. 

Under mandatperioden inriktar sig programmet på tre av visionens utvecklings- 
områden; Attraktiva boendemiljöer, Kunskapsutveckling och arbete samt Tillsammans. 
Se målbildsformuleringar i Vision Skövde 2025. 
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Attraktiva boendemiljöer/livsmiljöer – sociala och fysiska 
frågor hänger ihop 

Sammandrag från strategiunderlaget
Inom området boendemiljöer har vi kommit en bra bit på väg i Skövde men en 
genomgång av statistik visar att det finns tydliga geografiska och sociala skillnader i 
såväl levnadsvillkor, livsmiljöer, levnadsvanor som i befolkningens hälsa. Denna slut-
sats baseras på ett antal nyckeltal för att mäta skolprestationer, arbetslöshet, utbild-
ningsnivå, ekonomiska och sociala förutsättningar.

Vi skapar förutsättningar för det goda livet genom att:
• utveckla en modell för en aktiv och hållbar områdesutveckling (stadsdelar, ytter- 
 tätorter) med fokus på livsvillkor och livsmiljö
• utifrån ett mångfaldsperspektiv utveckla mötesplatser där människor får möjlighet 
 att utöka sina sociala nätverk och få det stöd de behöver. Mötesplatserna kan vara  
 fysiska eller digitala
• utveckla dialogen med medborgarna

Följs upp genom:
• medborgarundersökningar
• jämförande statistik över olika områden i kommunen

Kunskapsutveckling och arbete – viktigt med starka 
kopplingar 

Sammandrag från strategiunderlaget
Det är viktigt att ge barn och ungdomar goda förutsättningar att lyckas i skolan efter-
som det finns ett samband mellan skolgång och hälsa under levnadsåren.  

Att ha ett arbete innebär en ekonomisk och social trygghet vilket är en av de mest 
grundläggande samhälleliga förutsättningarna för en god folkhälsa. Det skapar också 
mervärde genom att känslan av delaktighet och inflytande förstärks.  

Vi skapar förutsättningar för det goda livet genom att:
• ge barn och ungdomar möjlighet att bli delaktiga och få inflytande över sitt eget, 
 sina kamraters och samhällets utveckling
• utveckla förhållningsätt, kompetenser och metoder för att ge stöd i främjandet 
 av fullföljda studier
• utveckla befintliga och nya arenor för möten mellan barn och ungdomar och 
 arbetslivet (näringslivet, offentlig verksamhet) genom samarbeten kring    
 studiebesök, praktik, feriepraktik, lärlingsplatser och mentorskap 

Följs upp genom:
• statistik för sysselsättning, arbetslöshet och ej i arbetskraft
• ungas delaktighet i elevråd och medborgardialoger
• inflytande och delaktighet via enkäten LUPP (Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken).  
 Genomförs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och analyseras  
 av Linnéuniversitetet
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Tillsammans – rätten till delaktighet

Sammandrag från strategiunderlaget
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna 
för folkhälsan. Ett starkt och kapabelt civilsamhälle är betydelsefullt för ett samhälles 
förmåga att hantera problem och kanalisera intressen. Människors kontakter med 
varandra är en förutsättning för detta.

Barn i utsatta situationer får inte alltid det samlade stödet de behöver. I kommunens 
verksamheter finns betydelsefulla miljöer såsom exempelvis förskolor och familje- 
centraler. Kommunen kan förebygga ohälsa hos barn och ungdomar genom att 
utjämna effekterna av skillnader i livsvillkor i barnens uppväxt. Det är viktigt att alla 
professioner inom kommunen, speciellt inom skola och socialtjänst utforskar vilka 
möjligheter som finns för en samverkan kring barn och ungdomar i utsatta situationer. 

Vi skapar förutsättningar för det goda livet genom att:
• intensifiera stödjande insatser till barn i behov av stöd genom att utveckla våra 
 rutiner och arbetssätt för att systematiskt och tidigt möjliggöra en trygg och 
 meningsfull uppväxt
• ta tillvara på den energi, kunskap och erfarenhet som finns bland kommunens 
 invånare och ideella organisationer inom den sociala sektorn, för att motverka 
 ensamhet och stärka möjligheten för fler till inflytande och delaktighet i samhället 

Uppfölj genom:
• enkäten Ungdomars psykiska hälsa (genomförs lokalt i Skövde)
• enkäten LUPP (Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken)
• uppföljning av samarbetet med föreningen Volontärtorget

Uppföljning och rapportering:

Kommunstyrelsen har ett särskilt uppföljningsansvar för rapportering av det folk- 
hälsopolitiska programmet. Rapporteringen ska ske varje år i kommunens årsredovis-
ning samt en gång per mandatperiod i form av ett Strategiunderlag för Vision Skövde 
2025. Av strategiunderlaget ska framgå rekommendationer inför nästa mandatperiods 
utvecklingsarbete.


