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Folkhälsopolicy för Marks kommun
Syfte och bakgrund
En god folkhälsa är en av förutsättningarna för en hållbar utveckling av
samhället. Kommunens insatser för folkhälsan är därför en viktig del i
arbetet för en hållbar utveckling i Marks kommun.
FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, de nationella
folkhälsomålen liksom regionala och lokala mål för folkhälsa är
grundläggande för prioriteringar av insatser för att främja folkhälsan.
Folkhälsa är ett prioriterat område där folkhälsopolicyn ska ge
vägledning i det arbete som kommunen bedriver som påverkar den
lokala folkhälsan. Den lägger även grund för planering, genomförande
och uppföljning av kommunens folkhälsoarbete. Till policyn kommer en
långsiktig handlingsplan kopplas med aktiviteter som anger hur
kommunens verksamheter ska arbeta för att uppnå policyns
intentioner.

Definitioner
Folkhälsa
Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn
till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar alltså
inte bara om att hälsan är så bra som möjligt i befolkningen utan att
den även bör vara så jämlikt fördelad som möjligt.

Folkhälsoarbete
Systematiska och målinriktade hälsofrämjande och förebyggande
insatser för att åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela
befolkningen.

Folkhälsoarbete i Marks kommun
Marks kommun ska verka för en god folkhälsa i hela befolkningen. Ökad
jämlik hälsa i befolkningen bidrar till en god folkhälsa och socialt hållbar
utveckling. Detta innebär att:
Ett folkhälsoperspektiv ska beaktas i den ordinarie verksamheten
För att kommunens folkhälsoarbete ska bli framgångsrikt måste
det bedrivas långsiktigt och integrerat i verksamheterna. Det
innebär att i planering, genomförande och uppföljning beakta
folkhälsoperspektivet.
Dokumenttyp
Policy
Dokumentansvarig
Folkhälsosamordnare

Fastställd av
Kommunfullmäktige
Gäller för
Marks kommuns nämnder
och styrelser

Beslutsdatum
Granskad/ reviderad

Giltig till
2021
Diarienr.

Sida 2(2)

Samtliga verksamheter ska verka för ett tidigt förebyggande
perspektiv
•

Samtliga verksamheter inom Marks kommun ska verka för tidigt
förebyggande insatser inom sitt verksamhetsområde. Detta för
att minska risken för utveckling av ohälsa och möjliggör för en
mer jämlik hälsa. Ju tidigare desto bättre. Insatserna bör ske till
alla och mer där det behövs som mest.

Utveckla samverkan
•

Samverkan är en förutsättning för ett hållbart och mer effektivt
folkhälsoarbete. Aktivt samarbete inom kommunen med lokala,
regionala och nationella aktörer i frågor som har betydelse för
folkhälsan ska stärkas och utvecklas där de fyller sitt syfte.

Kommunens olika verksamheter har ansvar för att praktiskt genomföra
folkhälsoarbetet. Det viktiga är att arbeta med generella insatser, dvs
rikta sig till hela befolkningen eller en specifik målgrupp. Dessa insatser
behöver anpassas i omfattning och utformning så att de når dem med
störst behov.
Att arbeta för jämlikhet i hälsa är en investering. Förutom att människor
får ett bättre liv kostar det mindre för samhället att förebygga ohälsa,
än att ta hand om konsekvenserna. Det finns stora vinster med
förebyggande generella folkhälsoinsatser, individuella som samhälleliga.
Därför ska samtliga nämnder och kommunala bolag verka utifrån ett
tidigt förebyggande perspektiv.

Tillämpning
Folkhälsopolicyn ska användas vid planering och uppföljning inom
samtliga nämnder och förvaltningar. Varje nämnd och bolag ansvarar
för att bedriva folkhälsoarbete inom sin verksamhet. Förebyggande
perspektiv ska beaktas.

Ansvar
Kommunfullmäktige
-

Beslutar om policyn

Kommunstyrelsen
-

Ansvarar för uppföljning och utvärdering av policyn

Respektive nämnd/styrelse
-

Ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med policyn

Policyn ska revideras vid behov eller minst en gång per mandatperiod.

