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Folkhälsoarbete i Tranås kommun
Programmet beskriver hur Tranås kommun ska arbeta med folkhälsa och innehåller tre strategiska områden för
folkhälsoarbetet. Programmet är kommunövergripande.

Syfte & mål
Syftet med programmet är att ge en vägledning till vad vi lokalt ska arbeta med för att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla invånare i Tranås kommun.

Bakgrund
Tranås kommun har ett särskilt ansvar för befolkningens hälsa, framförallt för arbetet med barns, ungdomars och
äldres hälsa. Kommunen ansvarar för bland annat skola, barnomsorg, miljö, fysisk planering samt verksamheter
för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Kommunen ansvarar även för kultur- och
fritidsverksamheter såsom simhall, idrottsanläggningar och ungdomsgård. Dessa verksamheter har stor
betydelse för befolkningens hälsa. En viktig förutsättning för befolkningens hälsa är dock att de egna valen och
de hälsosamma levnadsvanorna stöds genom politiska beslut som ger goda livsvillkor och hälsofrämjande
livsmiljöer.

Ansvar och befogenheter
Folkhälsoarbete är en sektorsövergripande uppgift som alla nämnder, styrelser och förvaltningar har ett ansvar
för. Ytterst ansvarig nämnd är kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har valt att organisera det strategiska
folkhälsoarbetet enligt arbetsmodellen MTV – Miljö, Tillväxt och Välbefinnande.

Tidsplan
Program revideras enligt ledningsmodellen året efter val. Programmet Folkhälsoarbete i Tranås kommun bör ses
över efter att kommunfullmäktige antagit sin utvecklingsstrategi. Således gäller programmet under en
fyraårsperiod.

En hållbar utveckling
Tranås kommun har som tillväxtmål att bli 20 000 invånare i kommunen år 2025. För att nå målet att bli fler
invånare arbetar kommunen med något som kallas för hållbar utveckling. En hållbar utveckling handlar om att
skapa ett hållbart samhälle genom att ta hänsyn till tre perspektiv – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. För att
fånga upp de olika perspektiven tillämpar Tranås kommun en arbetsmodell som förkortas MTV – Miljö, Tillväxt
och Välbefinnande. Miljö och Välbefinnande är förutsättningar för att nå Tillväxt som är målet. Detta arbete bidrar
till en uthållig och hållbar kommun där människor trivs och vill bidra till en positiv utveckling för kommande
generationer.
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I utvecklingsplan för Tranås från 2010 har kommunfullmäktige beslutat om sex strategiska insatsområden:


attraktiva boendemiljöer



en kreativ samverkan med gynnsamt företagsklimat



en stark service med stort handelsutbud



trygghet, hälsa och delaktighet – Ett samhälle för alla



en hög regional tillgänglighet



hållbart nyttjande av miljö och naturresurser

I utvecklingsplanen fastställs att Tranås kommun är en trygg, jämställd och frisk livsmiljö att bo och verka i där

alla kan känna delaktighet i samhället. Lika villkor gäller för alla.

De nationella folkhälsopolitiska målen
Riksdagen antog 2007 mål för folkhälsan i Sverige. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsoarbetet utgår från 11 nationella
folkhälsopolitiska mål som alla berör Tranås kommuns verksamheter:
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barn 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

Folkhälsa – allas ansvar
Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete som görs för att få en god och jämlik hälsa i befolkningen. Man
kan säga att begreppet hälsa gäller för den enskilda individen, medan folkhälsa är ett uttryck för hur
hälsan är hos hela befolkningen, eller hos grupper som till exempel barn eller personer med
funktionsnedsättningar. Befolkningens hälsotillstånd ska inte bara vara så god som möjligt, den ska
också vara så jämlikt fördelad som möjligt. En befolknings hälsotillstånd påverkas av allt från individens
egna val och vanor till mer strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i
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samhället. Genom att vi i Tranås arbetar för att skapa samhälleliga förutsättningar för goda livsvillkor
stöttas människor i att ta ansvar för sin hälsa. Ansvaret för att skapa samhälleliga förutsättningar är inte
enbart kommunens utan det gäller även för allt från olika centrala myndigheter, länsstyrelse, landsting till ideella
organisationer, näringslivet, arbetsgivare och enskilda individer. Framtidens folkhälsa är därför en angelägenhet
för alla.

Strategiska områden för folkhälsoarbetet i Tranås kommun
De elva nationella folkhälsopolitiska målen skapar en överblick över de viktigaste områdena som påverkar
folkhälsan. De första tre målen handlar om strukturer på samhällsnivå. De övriga åtta berör faktorer i människors
livsmiljöer eller fokuserar på en viss levnadsvana. I Tranås delas de elva målområdena in i tre strategiska
områden. På så sätt blir de lättare att hantera i ett sammanhang.


Goda livsvillkor (Mål 1-3, delar av mål 6)



Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor (Mål 4-10)



Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDT) (Mål 11 och delar av mål 6)

Dessa tre strategiska områden ska fungera som prioriterade områden för folkhälsoarbetet i Tranås kommun.
Nedan redovisas utmaningar för kommunens folkhälsoarbete kopplat till de tre områden och utifrån vad som
framkom i framtagen folkhälsorapport för Tranås kommun.
Goda livsvillkor
Goda livsvillkor handlar om att skapa möjligheter till en bra start i livet, vilket kan främjas av miljön i hemmet, i
förskolan och skolan. Den miljö som omger oss som barn påverkar hur vi har det och hur vi kommer att kunna
handskas med olika situationer i framtiden. Goda livsvillkor handlar även om att nå en utbildningsnivå som ger
möjligheter till arbete, ekonomiska villkor för självförsörjning och tillgång till bra boende. I goda livsvillkor ingår
också möjligheten att vara delaktig och ha inflyttande i samhället och att få tillgång till hälso- och sjukvård på lika
villkor.
Utmaningar inom området goda livsvillkor:


Höja utbildningsnivån



Sänka arbetslösheten



Främja ett hälsosamt arbetsliv



Öka människors delaktighet och inflytande i samhället



Minska barnfattigdomen

Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor
Hälsofrämjande livsmiljöer är den miljön där vi bor, arbetar och tillbringar vår fritid. Det vill säga där vi lever våra
liv. De kan fungera som stödjande miljöer i arbetet med att främja goda levnadsvanor som t.ex. ökad fysisk
aktivitet, goda matvanor samt trygg och säker sexualitet. Livsmiljöerna kan också formas så att de minskar
riskerna för smittspridning, olycksfall och våld.
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Utmaningar inom området hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor:


Stödja hälsofrämjande livsmiljöer som främjar goda levnadsvanor



Skapa förutsättningar för att färre är stillasittande och fler är fysiskt aktiva



Stödja goda matvanor genom livet



Främja möjligheten till en trygg och säker sexualitet

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
Detta strategiska område syftar till att samhällets åtgärder ska minska bruket av alkohol och tobak, ge ett
narkotika- och dopningsfritt samhälle och minska skadeverkningarna av överdrivet spelande. I handlingsplan för
det alkohol- och drogpolitiska arbetet i Jönköpings län tar man det ett steg längre eftersom visionen lyder:
”Jönköpings län ska vara fritt från skador av alkohol och tobak samt fritt från narkotika, dopning och missbruk och
beroende av läkemedel. Allas uppväxt ska vara fri från alkohol, tobak, narkotika och dopning.”
Utmaningar inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel:


Skjuta upp alkoholdebuten och minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar



Minska tillgång och efterfrågan till alkohol, narkotika, dopning och tobak

Framgångsfaktorer för strategiskt folkhälsoarbete
För att nå ett framgångsrikt folkhälsoarbete behövs det ett strategiskt tillvägagångssätt. De åtgärder som
genomförs i Tranås ska därmed utgå från följande perspektiv:


Folkhälsoarbetet ska inriktas mot hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.



Folkhälsoarbetet ska utgå från ett livscykelperspektiv.



Folkhälsoarbetet ska ha ett jämställdhetsperspektiv så att åtgärderna främjar jämställdhet mellan
flickor/kvinnor och pojkar/män.



Folkhälsoarbetet ska ha ett jämlikhetsperspektiv så att de sociala hälsoklyftorna i samhället på sikt
minskar.



Folkhälsoarbetet ska ske i samverkan över förvaltningsgränser inom kommunorganisationen.
Samverkan ska även ske mellan kommunen och andra myndigheter och externa aktörer på lokal,
regional och nationell nivå.



Folkhälsoarbetet ska följas upp och utvärderas kontinuerligt.

