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1 Inledning 

Nordmalings kommuns folkhälsoarbete stödjer sig på de nya nationella folkhälsomålen ”God och 

jämlik hälsa”, FNs globala mål i Agenda 2030, barnkonventionen, Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa 

på lika villkor” 2018 för Nordmalings kommun samt Nordmalings kommuns Vision 2030. Genom 

folkhälsoarbetet skapas förutsättningar till god hälsa på lika villkor hos befolkningen. Policyns 

övergripande mål är en god och jämlik folkhälsa i Nordmalings kommun.  

Regeringens mål med folkhälsopolitiken har sedan 2018 omformulerats med ett tydligare fokus på 

jämlik hälsa1. Det nya målet är att folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur med elva målområden har 

omvandlats till åtta: 

1. Det tidiga livets villkor 

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 

5. Boende och närmiljö 

6. Levnadsvanor 

7. Kontroll, inflytande och delaktighet 

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Agenda 20302 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, 

förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och 

flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är 

integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, 

den sociala och den miljömässiga. 

Barnkonventionen3 syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få 

komma till tals. 

                                                      

 

1 För mer information; läs regeringens proposition 2017/18:249, God och jämlik hälsa – en utvecklad 

folkhälsopolitik 
2 För mer information; https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 
3 För mer information; https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-

lag/ 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/


 

2 Folkhälsoarbetet 

Folkhälsoarbetet i Nordmalings kommun ska sätta befolkningen i centrum. Folkhälsa ska vara ett 

tvärsektoriellt arbete inom kommunens sektorer och verksamheter samt att samverkan med andra 

aktörer, såsom näringsliv och föreningar, ska prioriteras. Folkhälsoarbetet handlar om att engagera 

hela befolkningen att vara med och påverka sin livsmiljö. För att uppnå så goda effekter som möjligt 

ska samarbete med regionen, länsstyrelsen, näringslivet, arbetsmarknadens parter såväl som den 

ideella sektorn eftersträvas. 

Nordmalings kommun har delat upp de strategiska styrdokumenten för folkhälsoarbetet i denna policy 

samt i en folkhälsoplan. Denna policy fungerar som övergripande styrdokument som inte har någon 

tidsbegränsning och anger inriktning för det långsiktiga folkhälsoarbetet med syfte att skapa 

förutsättningar för livsvillkor som främjar jämlik hälsoutveckling och förebygger ohälsa. 

Folkhälsoplanen är tidsbestämd och innehåller tydliga mål och inriktningar för den aktuella perioden 

med planerade aktiviteter som ska genomföras för att nå de uppsatta målen. Mål och genomförda 

aktiviteter för folkhälsan ska följas upp enligt folkhälsoplan som revideras årligen.  

 

Bild: Faktorer och sammanhang som påverkar människors hälsa. Den yttre cirkeln visar hur världen påverkar oss, nästa visar 

situationer som man själv inte kan påverka. Sedan är det den enskildes sätt att leva och den närmast människan handlar om 

vänner och familjeförhållanden.  



 

3 Ansvar 

Alla sektorer och verksamheter i Nordmalings kommun har ansvar för att arbeta och för att följa upp 

folkhälsoarbetet för att bibehålla eller förbättra folkhälsan i hela befolkningen. 

Vem? Vad? 

Kommunfullmäktige Har det yttersta ansvaret för att skapa förutsättningar för God och Jämlik 

hälsoutveckling i kommunen. Antar folkhälsopolicy och folkhälsoplan.  

Kommunstyrelsen Styr utifrån sin övergripande uppsiktsplikt.  

Efterfrågar resultat och följer upp hur folkhälsoarbetet framskrider. 

Folkhälsorådet Folkhälsorådet stödjer de kommunala (organen) i att ta fram prioriterade mål 

för ökad folkhälsa utifrån Folkhälsoplanen. Dessa mål ingår antagen 

folkhälsoplan. 

Folkhälsorådet ansvarar fortsatt för att de egna arbetsgrupperna har 

möjlighet att arbeta med speciella fokusområden. Dessa fokusområden och 

mål finns beskrivna i årets Folkhälsoplan under respektive utmaning.  

Folkhälsorådet samordnar och diskuterar mellan kommun, region och 

beröda samhällsaktörer Nordmalings kommun. 

Nämnd, utskott och 

bolag 

Formulerar åtaganden i verksamhetsplaner, formulerar hur de ska arbeta 

utifrån policy/plan. Redovisas i årsredovisning. 

Sektorer Ansvarar för genomförandet inom sina respektive verksamhetsområden och 

att uppföljning årligen sker med helårsrapporter. 

Enheter Formulerar och genomför aktiviteter 

 

4 Uppföljning 

Folkhälsoplanen och folkhälsoarbetet följs årligen upp genom ett folkhälsobokslut. 


