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Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Samråd om planförslag för Koltorp 2:4 Storfors – Sport och
aktivitetscenter
Syftet med detaljplaneändringen är att utöka byggrätten på Koltorp 2:4 så att ett nytt sportoch aktivitetscenter som innehåller bland annat padel, pickleball, bordtennis, luftgevärsskytte,
golf och ytor för interaktiv fitness och rörelseaktivitet ska kunna byggas. Det nya centret ska
dockas ihop med den befintliga sporthallen i syfte att utvinna vissa synergier.
Ägare och driftare av det nya sport- och aktivitetscentret kommer att bli Storfors
idrottsallians.
Storfors kommun har sedan tidigare fattat beslut att bevilja ett borgensåtagande till Storfors
idrottsallians.
Planarbetet ska ske enlighet med Plan- och bygglagen, PBL (2014:900) och handläggs med
standardförfarande.
Enligt kommunstyrelsens beslut så ansvar Storfors kommun att ändring i detaljplan kommer
till stånd.

Aktuellt planområde
Planprocessen beräknas fortgå enligt följande tidplan:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft
Finansiering

maj 2021
juni 2021
augusti 2021
september 2021
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Ansvar 110, verksamhet 9200

Bilagor
1. Undersökning
2. Samrådshandling
3. Plankarta
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen:
besluta att ställa ut planförslag för Koltorp 2:4 på samråd.
Beslutet ska skickas till
Mats Öman
Jukka Mäenpää
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Diarienummer:

Datum:

2021-03-09

Ändring av detaljplan för Koltorp 1:18 m.fl. Storfors kommun
Behovsbedömning
Detaljplan för:

Koltorp 1:18 m.fl.

Fastighetsbeteckningar:

Koltorp 1:18 m.fl. enligt fastighetsförteckning

Planens syfte:

Syftet med ändring av detaljplan är att ska möjligheter för
byggande av en sport- och aktivitetshall.

Handläggare:

Planhandlingarna har producerats av Diana
Lindström, planarkitekt, Metria AB

POSTADRESS
Storfors kommun
Box 1001
688 29 Storfors

BESÖKSADRESS
Djupadalsgatan 20

KONTAKT
0550-651 00 Växel
0550-651 14 Fax
storfors.kommun@storfors.se

BANKGIRO
113-1275

ORGANISATIONSNUMMER
212000-1785
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Planområdet idag
Kort beskrivning av
Planområdet ligger i den norra delen av Storfors tätort.
befintlig miljö/naturmiljö: Planområdet består av en gräsbevuxen yta. Precis väster
om planområdet löper riksväg 26 i nord – sydlig riktning.
Utanför planområdet finns flerfamiljshus, sporthall, skola
och äldreboende. Cirka 200 meter öster om planområdet
ligger Mögsjön med tillhörande natur- och strandområde.
Infrastruktur:

I anslutning till planområdet finns kommunalt vatten- och
avloppsledningar. Det finns även fjärrvärmeledningar som är
kopplat till det lokala fjärrvärmenätet. Dagvattenbrunnar
finns i anslutning till planområdet och som är kopplade till
ledningar som mynnar ut i Mögsjön.

Geotekniska
förhållanden:

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) består
planområdet av lera.

Föroreningar:

Tidigare markanvändning har inte förorsakat några kända
markföroreningar inom eller i planområdets direkta närhet.
Någon miljöteknisk markundersökning bedöms därför inte
som nödvändigt.

Radon:

Området ligger inom lågriskområde men lokala variationer
kan förekomma.
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Berör planen gällande regleringar och skyddsvärden
Förordnanden/Skydd

Vet
ej

Ja

3-4 kap MB

Nej

Kommentar

X

Särskilda hushållningsbestämmelser,
riksintresse för natur-,
kulturminnesvård och rörligt friluftsliv.
7 kap MB

X

Område med lagenligt skyddad natur
(t.ex. naturreservat, strandskydd,
biotopskyddsområde).
Kulturreservat, byggnadsminne eller
fornminne

X
X

Vattenskyddsområde

Riksintressen

Ja

Nej

Naturvården

X

Kulturmiljövården

X

Rörliga friluftslivet

X

Natura 2000

X

Övriga riksintressen

Högt naturvärde

X

Ja

Nej
X

Område utpekat i naturvårdsprogram
eller nyckelbiotop.

X

Enligt översiktsplan, t.ex. förorenad
mark

Planområdet omfattas inte
av några fornlämningar eller
byggnadsminnen.
Planområdet omfattas av
vattenskyddsområde
Vargtorpet sekundär zon och
som träde i kraft 2018-0417. Planområdet bedöms
inte påverka
vattenskyddsområdet
negativt.
Kommentar

Precis väster om
planområdet angränsar det
till riksintresse för
kommunikationer, riksväg
26.

Område med högt regionalt
naturvärde (länsstyrelsens
naturvårdsplan)

Ekologiskt känsligt/Andra
restriktioner

Ändring av
detaljplan
omfattas inte av
strandskydd.

Ja

Nej
X

Kommentar

Kommentar

Särskilda värden ur boendesynpunkt
(oexploaterat, när rekreationsområde,
mm)

X

Riktvärden för skyddsavstånd till
närliggande verksamheter och
miljöer.

X
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Planområdet ligger precis
öster om riksväg 26 som är
rekommenderad väg för
farligt gods. Någon typ av
skydd mot planområdet kan
komma att behövas.
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Störningar och effekter på hälsan med ny detaljplan
Störningar/Effekter

Vet
ej

Ja

Nej

Ökning av nuvarande ljudnivå så att de
överstiger gränsvärden.

X

Vibrationer.

X

Ljus som kan vara bländande eller
stora och rörliga skuggor.

X

X
Innebära risker (explosion, brand,
strålning, utsläpp, transporter av farligt
gods, mm).

Kommentar

Planområdet ligger precis
öster om riksväg 26 som är
rekommenderad väg för
farligt gods. Därav kan det
finnas en risk om en olycka
skulle ske men detta kan
minskas ner genom att bygga
något typ av skydd mot
planområdet.

Förändringar och effekter på miljön med ny detaljplan
Mark/Vatten

Vet
ej

Ja

Nej

Negativ inverkan på marken
(Instabilitet, sättningar, erosion, rasrisk,
skredrisk, förändrade
sedimentationsförhållanden, mm)

X

Förändringar för yt- eller grundvattnets
kvalitet, mängd, infiltration, avrinning,
dräneringsmönster eller
flödesriktningar.

X

Förändringar i ytvattenkvalitén
(bakteriologiskt eller kemiskt,
temperatur och omblandning)

X

Förändrat flöde, riktning eller
strömförhållanden i vattendrag eller
sjö.

X

Luft/Klimat

Vet
ej

Ja

Försämrad luftkvalité, lukt, förändringar
i luftfuktighet temperaturvind, mm.
Vegetation/Djurliv

Nej

Kommentar

Kommentar

X
Vet
ej

Ja

Nej

Betydande förändringar i antalet,
sammansättning växtarter eller
växtsamhällen.

X

Påverka någon hotad/rödlistad växtart
eller växtsamhälle.

X

Införandet av någon ny växtart.

X

Kommentar
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Betydande förändringar av antalet eller
sammansättningen av djurarter i
området.

X

Påverka någon hotad djurart.

X

Införandet av någon ny djurart eller
verka som gräns för djurens
förflyttningar och rörelser.

X

Försämring av fiskevatten eller
jaktmarker.

X

Landskapsbild/Stadsbild

Vet
ej

Ja

Nej

X

Negativ inverkan på landskaps- och
stadsbilden (utsikter, landmärken,
mm).

Negativ inverkan på omgivningen i
övrigt (grannar, verksamheter, mm).

Kommentar
Ändring av detaljplan
innebär att det blir en
förtätning av
planområdet.
Landskapsbilden
påverkas därav genom
att det blir mer
bebyggelse i området.
Dock används inte
gräsytan i den
utsträckning som gör att
landskapsbilden skulle
påverkas negativt i en
för stor utsträckning
dessutom finns det
redan ett flerfamiljshus
på den aktuella platsen.

X

Effekter på hushållning med ny detaljplan
Förändring

Vet
ej

Ja

Förändrad markanvändning.

X

Ökad exploateringsgrad.

X

Behov av investeringar i infrastruktur,
energi, service, mm.

X

Nej

Kommentar
Det kommer bli en förändrad
markanvändning.
Planområdet består idag av
ett flerfamiljshus och en
gräsbevuxen yta som
kommer att exploateras och
bebyggas med en
aktivitetshall.
Planområdet är idag
exploaterat med ett
flerfamiljshus. Det finns en
gräsbevuxen yta som
kommer exploateras vilket
gör att det kommer bli en
förändring.
Det finns ett behov av
investering i form av vatten-
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Kräver föreslagna verksamheter eller
planens genomförande anmälan eller
tillstånd enligt MB?
Kan ett genomförande av planen
medföra negativa effekter av den grad
att förebyggande åtgärder eller
kompensationsåtgärder behöver
vidtas?

Strider planen mot uppsatta miljömål
nationellt, regionalt och lokalt?

X
X

(6)
och avloppsledningar,
värme, el och dagvatten.
Dessa kan anslutas till
befintliga ledningar som
finns i anslutning till
planområdet.
Föreslagen verksamhet
kräver ingen anmälan eller
tillstånd enligt miljöbalken.

Eftersom planområdet
angränsar till riksväg 26 som
är rekommenderad väg för
farligt gods kommer det
krävas någon form av skydd
mot planområdet.

X

Nej. Däremot bidrar det till
att uppfylla miljömålet god
bebyggd miljö. Detta
genom att planförslaget
innebär en förtätning av
befintligt område och
befintlig infrastruktur kan
komma att användas
genom anslutning från
planområdet.
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Utvärdering
Störningar/Effekter

Vet
ej

Ja

Nej

Innebär förslaget tydliga
motsättningar mellan olika
intressen?

X

Är det sannolikt att allvarliga negativa
effekter uppkommer?

X

Är osäkerheten av bedömningen av
effekter stor?

X

Kan ett genomförande av planen
innebära negativ effekt inom enskilda
områden på miljön, hälsan eller
hushållningen med mark, vatten eller
andra naturresurser?

X

Ger ett genomförande av planen som
helhet negativ effekt på miljön, hälsan
eller hushållningen med mark, vatten
och andra resurser?

X

Kommentar

Nej. Det kommer att ge
positiva effekter när området
förtätas och bebyggs med ett
sport- och aktivitetscenter.

Behovsbedömning och avgränsning
Ja
Ett genomförande av planen kan innebära
en betydande påverkan på miljön, hälsan
och hushållningen med mark, vatten och
andra resurser. En
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 5
kap, 18§ PBL erfordras.

En MKB eller en konsekvensbeskrivning till
planen skall särskilt behandla följande
aspekter:
Följande aspekter kommer att belysas i den
fortsatta planprocessen, men är inte av den
omfattningen att en
miljökonsekvensbeskrivning behöver
upprättas.

Nej

Kommentar

X

Ett genomförande av
planen innebär inte
någon betydande
miljöpåverkan på miljö,
människors hälsa eller
hushållning av mark,
vatten och andra
resurser. En
miljökonsekvensbeskrivni
ng behöver därmed inte
upprättas.

En särskild miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) bedöms inte behöva upprättas.
-
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Ändring av detaljplan för Koltorp 1:18
Storfors, Storfors kommun
Planbeskrivning
Samrådshandling, 2021-04-18
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Förord

Denna samrådshandling beskriver det förslag till detaljplan för ändring av detaljplan för
Koltorp 1:18 m.fl. som håller på att arbetas fram. Planering och byggande regleras genom
Plan- och Bygglagen (PBL). Detaljplaner görs för mindre områden och är juridiskt bindande,
handläggs med ett standardplanförfarande och befinner sig just nu i samrådsskedet. När
planen är antagen av Storfors kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft är den juridiskt
bindande för efterföljande beslut, såsom t.ex. bygglov.

Planprocess med standardplanförfarande.

Samråd om planförslaget pågår mellan 2021-05-10 – 2021-05-30. Syftet är att förbättra
beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet omfattar sakägare,
boende, myndigheter och övriga som bedöms ha väsentligt intresse av planen. Efter
plansamrådet sammanställs synpunkterna och kommunen tar ställning till hur man går vidare
med planförslaget.

Handlingar
Detaljplanen består av en plankarta 1:1 000 med tillhörande planbestämmelser. Till
planhandlingarna hör också en planbeskrivning. Planbeskrivningen har till uppgift att vara vägledande för förståelse och tolkning av planen, men är utan egen rättsverkan. På
samhällsbyggnadskontoret finns också en undersökning och en fastighetsförteckning att ta del
av för den som önskar.
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Planens syfte och grunddata
Syfte och bakgrund
Syftet med detaljplanen är genom en ändring utöka byggrätten på Koltorp 2:4 så att befintlig
sporthall kan byggas ut med ett sport- och aktivitetscenter som innehåller bland annat padel,
pickleball, bordtennis, luftgevärsskytte, ytor för golf, fitness och rörelseaktivitet.
Planområdet ingår i detaljplan för Koltorp 1:18 m.fl., antagen september 2016. I samband
med planläggningen planlades aktuellt område som Y1K1 -Idrottshall med tillhörande kontor
och övernattningsmöjlighet och reglerades med prickmark, dvs mark som inte får bebyggas.
Storfors kommun och föreningslivet har identifierat behovet av en ny idrotts- och
aktivitetshall. Denna placeras lämpligen i samband med befintlig idrottshall för att vinna
synergieffekter samt för att effektivt hushålla med resurser. Det område som identifierats som
lämpligast är att placera byggnaden mellan befintlig idrottshall och väg 26.

Läge, areal och avgränsning

Aktuellt planområde

Planområdet ligger centralt i norra delen av Storfors tätort, utmed väg 26. Området avgränsas
av väg 26 i väster, befintlig bebyggelse i norr, söder och öster.

Markägoförhållanden

Aktuellt planområde berör följande fastigheter:
Koltorp 2:4

Storfors kommun
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Tidigare ställningstaganden
Uppdrag
Kommunstyrelsen beslutar 2020-05-03 att bevilja planbesked för ändring av detaljplanen för
Koltorp 2:4.
Planarbetet ska ske enlighet med Plan- och bygglagen, PBL (2014:900) och handläggs med
standardförfarande.

Översiktsplaner
Storfors har en kommuntäckande översiktsplan från 2013. I översiktsplanen som antogs 2013
är området kring sporthallen utpekat som utvecklingsområde för bostäder. Aktuell del mellan
vägen och befintlig sporthall är inte lämplig att exploatera med bostäder och en utbyggnad av
sporthallen i detta väderträck kan därmed anses inte strida mot översiktsplanen.
Detaljplaner
Gällande detaljplan, detaljplan för Koltorp 1:18 m.fl., antagen 2016-09-16.

Gällande detaljplan från 2016. Berörd del inom aktuellt planområde markerat med rött.
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Riksintressen
Geografiska områden som är av nationell betydelse kan vara utpekade som områden av
riksintresse enligt miljöbalken, vilka långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada deras värden.
Planområdet ligger intill riksväg 26. Bebyggelsen ligger inom den s.k. tillståndspliktiga zonen
som för aktuell väg är 30 meter från vägområdet. Byggrätten hamnar dock omkring 20 m från
vägen. Föreslagen planändring med utökad byggrätt på Koltorp 2:4 bedöms därmed inte
inverka menligt på trafiksäkerheten eller andra intressen för vägen. Frågan om risk vid
olyckor med farligt gods behöver dock ytterligare studeras.

Strandskydd
Aktuellt planområde berörs inte av strandskydd.
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Förutsättningar i området
Markanvändning
Aktuell del av planområdet är idag planlagt för Y1K1 -Idrottshall med tillhörande kontor och
övernattningsmöjlighet - och ska i planändringen fortsatt användas för idrottsändamål. För att
harmoniera med gällande planbestämmelsekatalog planläggs området inom ändringen med R1
– idrottshall. Marken inom ändringen får dock inte bebyggas i gällande detaljplan, den är
försedd med s.k. prickmark.

Planområdet sett från väg 26

Kringliggande markanvändning utgörs av B- bostadsändamål söder och norr om ändringen
samt Y1K1 öster om, dvs gamla sporthallen.

Bebyggelse
Bebyggelsen kring plan är blandad. Bitvis betecknad av en storskalig miljö med stora öppna
ytor. I norr och söder om planområdet, utmed väg 26 ligger två tvåvånings bostadshus i rött
tegel, med ljusa balkonger och paneler.
Öster om planändringen ligger den befintliga sporthallen, som även den är i två våningar med
ljusa paneler och balkonger. Sporthallen har identiskt utseende som bostadshusen, då dess
västra del ursprungligen är ett bostadshus, som gjorts om till sporthall med tillhörande kontor,
omklädningsrum osv.
Väster om planområdet varifrån den nya sporthallen kommer vara mest visuell ifrån, breder
en delvis obebyggd industrimark ut sig, med stora öppna ytor. I anslutning till denna finns en
blandad industrimiljö med blandad storlek på bebyggelse och verksamhet.
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Befintlig sporthall sett från öster.

Kulturmiljö

Inom eller i nära anslutning till planområdet finns inga känsliga kulturmiljövärden.

Fornlämningar

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar enligt fornlämningsregistret.
Om man vid
utgrävning eller annat arbete skulle påträffa fornlämningar som inte tidigare varit kända,
föreligger anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen.

Risk och Störningar
Buller
Den främsta bullerkällan i området är Väg 26. Vid uppförande av idrottsanläggning och
kontor finns inga krav på lägsta bullernivå varför inga åtgärder föreslås.
Farligt godstransporter
Med farligt gods menas ämnen och produkter med sådana egenskaper att de kan skada
människor, miljö samt egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under transport.
Genom Storfors kommun transporteras farligt gods på väg och järnväg. Primära
transportvägar för farligt gods inom kommunen är riksväg 26 samt länsväg 237.
I dagsläget är det framförallt gasol som transporteras på järnvägen genom Storfors kommun.
Järnvägens sträckning går centralt genom Storfors tätort, nära olika omsorgs- och
servicefunktioner, och även förbi Vargtorps vattentäkt. Men bedöms inte påverka
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planområdet. Det är främst farligt gods på väg 26 som är aktuellt för detaljplanen och som
påverkar möjligheten att exploatera mellan befintliga byggnader och vägen.
Övriga risker
De industriverksamheter som i Storfors kommun hanterar stora mängder farligt gods, gasol
och kemikalier är; Outokumpu Stainless Tubular Production AB, Miljöbolaget/EWGroup och
Structo Hydraulics AB. Samtliga är lokaliserade inom södra industriområdet och bedöms inte
påverka ändringen av detaljplanen.

Miljöbedömning

En undersökning har tagits fram som konstaterar att aktuellt förslag inte innebär någon
betydande miljöpåverkan. Det krävs därmed ingen miljökonsekvensbeskrivning.

Naturmiljö

Planområdet utgörs av anlagd gräsmatta. Denna kommer att bebyggas. Även några enstaka
träd berörs. Mellan planerad bebyggelse och väg 26 finns en trädallé av lönn. Dessa berörs
inte av planändringen och kommer att stå kvar.
Inga kända fridlysta eller hotade arter finns i området och platsen berörs inte av biotopskydd,
eller naturreservat.

Mark- och vatten
Topografin inom planområdet är flack. Det aktuella området består av en platt gräsmatta.
Geoteknik
Geotekniska undersökningar har gjorts vid tidigare planläggning i området. Totalstabiliteten i
området är tillfredsställande och är ej sättningskänslig, varför exploateringen bedöms ha goda
geotekniska förutsättningar. En geoteknisk undersökning kommer dock göras till
granskningsskedet.
Förorenad mark
Inom området finns inga indikationer på att det förekommer markföroreningar. Planområdet
planeras inte för känslig markanvändning.
Radon
Radon är en osynlig och luktfri ädelgas. Riktvärdet för radon i inomhusmiljö är fastställt av
Socialstyrelsen som anger att inomhusmiljön i bostäder och allmänna lokaler eller
dricksvattnet inte ska ha radonhalter som överstiger 200 Bq/m3. Radon kommer från marken
och mängden radon varierar mellan olika platser. Det är möjligt att konstruera byggnader på
ett sätt så att radongaserna inte kommer in i byggnaden.
Mätning av markradon görs lämpligen i samband med/inför bygglov. Beroende av resultatet
kan radonskyddat alternativt radonsäkert byggnadssätt komma att krävas.
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Skyfall och översvämning
Planområdet har historiskt inte omfattats av översvämningar. Fastigheterna bedöms ej ligga i
riskzon för översvämning enligt Länsstyrelsens översvämningskartering.

Trafik och parkering
Trafikmiljön
Planområdet ligger invid väg 26, för vilken Trafikverket är väghållaren. Väg 26 är av
riksintresse för kommunikationer. Trafikmängden på väg 26 förbi planområdet är 4200 fordon
per dygn. Varv 500 är tung trafik. Hastigheten på väg 26 förbi planområdet är 60 km/tim.
Mellan planerad bebyggelse och väg 26 finns en vall som är drygt 1 m hög, (2 m mätt från
dikesbotten) vilket förhöjer säkerheten för bebyggelsen ur avåkningshänseende.
Planområdet angörs med bil från väg 26 genom befintlig cirkulationsplats, söder om
planområdet, via Kopparvägen.

Vall mellan vägen och planområdet

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelnät till och från planområdet är väl utbyggt. Det går att nå området till fots
och cykel från Storfors centrum och andra delar av tätorten på gång- och cykelbanor.
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Kollektivtrafik
Omkring 150 m söder om planområdet, utmed väg 26 finns busshållplats för linje 400, med
turer till Storfors centrum och Filipstad.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp finns i anslutning till planområdet. Kapaciteten på
kringliggande ledningsnät bedöms vara god och klara en påbyggnad av föreslagen sporthall.
El, tele och bredband
Inom planområdet finns ledningar för el, tele och bredband.
Dagvatten
Området är anslutet till kommunalt dagvattennät. Recipient för dagvattnet är Mögsjön.
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Planförslag
Markanvändning och byggrätt

Planförslaget innebär att prickmarken som finns på Koltorp 2:4 minskas ned, så att en utökad
byggrätt tillkommer intill befintlig sporthall. Användningsbestämmelsen Y1K1 -Idrottshall
med tillhörande kontor och övernattningsmöjlighet ersätts inom ändringen med R1 –
Idrottshall, för att harmoniera med nu gällande planbestämmelsekatalog samt för att inte
tillåta kontor och sovande verksamhet.
Den nya byggrätten ska bebyggas med en aktivitetshall i två plan, med en total byggnadsarea
på 1980 kvadratmeter. Hallen ska bl.a ett sport- och aktivitetscenter som innehåller bland
annat padel, pickleball, bordtennis, luftgevärsskytte, ytor för golf, fitness och rörelseaktivitet.

Sektion, ny aktivitetshall. T.h. samband mellan befintlig och ny hall

Situationsplan ny hall, bottenvåning.

Trafik och parkering
Planen bedöms inte medföra trafik och bilar i den omfattningen att någon förändring av
trafikstrukturen är aktuell. Erforderlig mängd parkeringar för bilar och cyklar bedöms finnas.
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Natur och grönytor

Planförslaget innebär att en grön yta mellan vägen och befintlig bebyggelse tas i anspråk för
byggrätt åt ny aktivitetshall. Den grönyta som försvinner bedöms inte ha något större
rekreativt värde på grund av sitt trafiknära läge.

Mark och vatten
Området är påkopplat på kommunalt dagvattennätet. Förutsättningarna att omhänderta
dagvattnet i kommunala ledningar från nybebyggelse kommer att utredas till
granskningsskedet.

Risk och Störningar
Farligt godstransporter
Planområdet ligger intill väg 26 som är utpekad led för farligt gods. För planläggning intill
utpekade vägar för transporter av farligt gods använder sig länsstyrelsen i Värmland av en
vägledning framtagen av Länsstyrelsen Dalarna.
Vägledningen innebär att en riskhanteringsprocess ska genomföras när detaljplaner tas fram
inom 150 meter från en farligt gods-led. Samma förutsättningar gäller för väg och järnväg.
Om skyddsavstånden inte kan hållas – till exempel i områden med befintlig bebyggelse – kan
det krävas särskilda skyddsåtgärder (exempelvis sänkt hastighet, barriärer eller
byggnadstekniska åtgärder) för att skydda människor som vistas inom riskområdet.
Områden närmast transportleden bör begränsas i användning så att de inte uppmuntrar till
stadigvarande vistelse. Områden i direkt anslutning till farligt godsleden bör inte heller
exploateras på ett sådant sätt att eventuella olycksförlopp kan förvärras. Inom 30 meter finns
risk för mekanisk påverkan från avkörande fordon och samtliga ADR-klasser (olika typer av
farligt gods) påverkar detta område. Den största mängden farligt gods som idag transporteras
längs våra vägar är petroleumprodukter. Dessa ämnen genererar ett riskavstånd som begränsas
till cirka 30 meter från vägkant.
Utifrån förutsättningarna på platsen, med en vall och ett brett dike, mellan vägen och
föreslagen byggrätt samt vägens geometri, hastighetsbegränsning och trafikmängd, bedöms
risken för att en olycka med farligt gods skulle innebära ett allvarligt olycksförlopp som liten.
Det har antagits att 3 % av den tunga trafiken utgörs av farligt gods eftersom nationell statistik
visar att transporter av farligt gods under de senaste åren konservativt antaget utgjorde ca 3 %
av det totala antalet inrikes godstransporter (andel ADR av körda km) med svenska lastbilar
(Trafikanalys, 2014 - 2016). Med dessa antaganden blir antalet lastbilar med farligt gods ca
15 stycken per dygn förbi området.
Hastigheten på vägen är satt till 60 km/tim. Vägen förbi planområdet utgörs av en 500 m lång
sträcka mellan två cirkulationsplatser. När man passerar planområdet har man precis lämnat
en cirkulationsplats och har en ny annalkande cirkulationsplats om ca 250 m. Med
anpassningen av hastigheten utifrån detta, bedöms den reella hastigheten för tunga transporter
vara lägre än 60 km/tim. Vägen är bred. På sträckan är det god sikt samt ett spärrområde
mellan körfälten. Omkörning är förbjudet. Detta minska risken för kollision med mötande
trafik.
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Diket och vallen ger ett avåkningsskydd, som gör att ett avkörande fordon hamnar i diket,
med ett avstånd från byggnaden på omkring 20 meter. Det finns möjlighet att i samband med
byggnation använda massor för att höja vallen, detta ökar säkerheten.
Avståndet på ca 20 meter samt vallen innebär att risken för att en fordonsbrand ska sprida sig
till byggnaden kan ses som liten. Vid utveckling av brandrök eller utsläpp av gas eller
oxiderande ämnen är vindriktning och vindhastighet mer avgörande än avståndet. Utsläpp av
giftiga ämnen hamnar i diket och har ingen direkt fara för de som är i idrottshallen.
Framkomlighet för räddningstjänsten tillgodoses både från väg 26, men också från norr och
söder, via befintliga gator och ytor området.
Med nedanstående åtgärder bedöms risken med farligt gods som acceptabel.











Planen ska inte medge byggnation av bostäder eller sovande verksamhet.
Användningsbestämmelsen Y1K1 -Idrottshall med tillhörande kontor och
övernattningsmöjlighet ersätts med R1 – idrottshall, för att främst släcka ut
övernattningsmöjligheten med anledning av närheten till riksväg 26.
Befintligt dike och vall hindrar att brandfarlig vätska rinner mot området och att
fordon med farligt gods kör av vägen och in mot byggnaderna. För att minska
sannolikheten att läckage inträffar vid påkörning ska vallen, i riktning mot väg 26,
huvudsakligen utföras med ovanpåliggande jordmaterial, oavsett vallens inre
uppbyggnad, och hårda föremål som skyltar eller liknande ska undvikas på vallen.
För att minska risken för att en olycka med farligt gods leder till att fasaden på
närliggande byggnader börjar brinna ska första radens bebyggelses fasad och fönster
mot väg 26 utföras i obrännbart material av minst A2-s1, d0 enligt Boverkets
byggregler (Boverket, 2011). Detta medför att människors möjlighet att utrymma
innan byggnaden fattar eld ökar.
För att människor ska kunna utrymma på ett säkert sätt bort från en eventuell olycka
med farligt gods på väg 26 ska huvudentréer och utrymningsvägar finnas på sida som
inte vetter mot väg 26. Detta regleras med bestämmelse i plankartan.
För att minska risken att eventuell brandrök, giftig eller brandfarlig gas kommer in i
byggnaderna ska ventilation placeras bort från väg 26 och högt upp på byggnader.
Detta förbättrar möjligen även luftkvalitén i byggnaderna. Detta regleras med
bestämmelse i plankartan.
Marken mellan byggnaden och vägområdet ska utformas så att det inte uppmuntrar till
stadigvarande vistelse. Därför ska inte lekplatser, ytor för lek, eller sittplatser placeras
i detta område. Dörrar ska inte leda ut till denna yta.
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Genomförande
Här redovisas de organisatoriska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för
att detaljplanen skall kunna genomföras på bästa sätt.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Planprocessen beräknas fortgå enligt följande tidplan:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

maj 2021
juni 2021
augusti 2021
september 2021

Tidplanen bygger på att förutsättningarna för planarbetet står fast, att alla nödvändiga beslut
tas och att inget annat oförutsett händer
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från det att planen vunnit laga kraft.
Begreppet genomförandetid innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under
genomförandetiden har fastighetsägare vid ansökan om bygglov en garanterad rätt att få
bygga i enlighet med planen, och detaljplanen får inte ändras utan synnerliga skäl. Efter
genomförandetidens slut är byggrätten inte garanterad, utan planen kan då ändras eller
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.
Avtal
Under förutsättning av detaljplanen vinner laga kraft och att medel från allmänna arvsfonden
beviljas till byggnation av nytt sport- och aktivitetscenter så kommer ett 49-årigt
tomträttsavtal att tecknas mellan Storfors kommun och Idrottsalliansen
Ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. E.ON är huvudman för elnätet.
Eventuella kostnader i samband med planens genomförande såsom flyttningar eller ändringar
av E. ON:s befintliga anläggningar bekostas av exploatören. Exploatören ansvarar även för att
kontakta E. ON gällande kabelvisning.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheter och fastighetsbildning
Markägoförhållandena inom planområdet beskrivs under rubriken Markägoförhållanden.
Rättigheter
Inom planområdet finns ledningar som behöver säkerställas med markreservat, s.k. u-område
i plankartan.
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Gemensamhetsanläggning
Inga befintliga gemensamhetsanläggningar finns inom eller i anslutning till planområdet.

Ekonomiska frågor
Kostnader för åtgärder på kvartersmark
De kostnader som uppstår i samband med exploatering av kvartersmark bekostas av
fastighetsägaren/exploatören.
Kostnader för åtgärder på allmän platsmark
De kostnader som uppstår vid eventuella förbättringsåtgärder på gata inom planområdet
bekostas av Storfors kommun.
Kostnader för fastighetsbildning och -reglering
Berörd exploatör/markägare bekostar behövlig fastighetsbildning och fastighetsreglering
inom planområdet i förekommande fall.
Kostnader för servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning och nyttjanderätt
Kostnader som är förknippade med att skapa rätt för anläggning på annans mark, såsom
servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning och/eller annan nyttjanderätt, bekostas av
ägare till anläggningen/rättigheten.
Kostnader för eventuella flyttningar eller ombyggnad av underjordiska ledningar är beroende
av den rätt som ledningen ligger i marken med, eller kan regleras i överenskommelse mellan
ledningshavare och markägare.
Kostnader för VA, dagvatten, fjärrvärme och el
Anläggningsavgift för tillkommande VA-anslutningar tas ut i enlighet med Storfors kommuns
VA-taxa eller i enlighet med särskilt avtal mellan exploatör/markägare och Storfors kommun.
Fjärrvärme- och elanslutningsavgifter tas ut i enlighet med gällande taxa.

15(16)

STORFORS
KOMMUN

PLANBESKRIVNING

Konsekvenser
Undersökning

Enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen och 6 kap. 3 § Miljöbalken ska en kommun som
upprättar eller ändrar en plan eller ett program göra en strategisk miljöbedömning om
genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Kommunen genomför en därför en undersökning om betydande
miljöpåverkan för alla detaljplaner och planprogram. Om undersökningen visar på en
betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning upprättas i samband med
detaljplanearbetet.
En undersökning har tagits fram som visar att planen inte medför en betydande
miljöpåverkan.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap Miljöbalken är föreskrifter om miljökvalitetför
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Normerna reglerar
vanligtvis den sämsta miljökvalitet som får finnas inom ett geografiskt område.
Luft
För att skydda människors hälsa finns nationella miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft
som anger hur höga halter av olika föroreningar som maximalt tillåts. Miljökvalitetsnormer
finns bland annat för partiklar PM10 i utomhusluft (inhalera partiklar med en diameter mindre
än 10 µm). partiklar uppstår vid förbränning men också vid slitage av bromsar, vägbanor och
däck. Vanliga källor är vägtrafiken, energiproduktion (bland annat vedeldning) och industrier.
Det bedöms inte finnas någon risk för att miljökvalitetsnorm för luft överskrids i området.
Vatten
Inom EU finns ett gemensamt ramdirektiv för vatten, det så kallade Vattendirektivet, där
vatten pekats ut som en av de viktigaste strategiska frågorna för Europas framtid. Det
övergripande målet är att uppnå god vattenstatus senast till år 2027. Kommunerna ska aktivt
verka för att miljökvalitetsnormer för ytvatten och grundvatten uppnås och att nuvarande
status inte försämras, vilket kräver samarbete över kommun- och länsgränser. För att bedöma
vattenkvaliteten, klassificeras sjöar och vattendrag utifrån ekologisk status och kemisk status,
och grundvatten utifrån kemisk och kvantitativ status. Den senaste klassificeringen
fastställdes 2016.
Åtgärder inom planområdet bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för vatten, luft
eller partiklar överskrids.

Medverkande tjänstemän
För planhandlingarna ansvarar Storfors kommun genom undertecknad. Samrådshandlingar
har upprättats av:
Ola Rosenqvist, planeringsarkitekt Metria AB
Diana Lindström, planeringsarkitekt Metria AB
Mats Öman och Jukka Mäenpää, Storfors kommun
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Storfors
kommun

Ändring av detaljplan för fastigheterna:

Koltorp 1:18 m.fl.
Storfors, Storfors kommun
SAMRÅDSHANDLING

Antagen av:
Intygar

Upprättad: 2020-04-19

Laga kraft vunnen:

Samhällsbyggnadskontoret
Planens beteckning

Mats Öman
Kommunchef

Ola Rosenqvist
Planarkitekt, Metria AB

Bestämmelser som omformuleras
R1 - Idrottshall. PBL 4 kap. 5§ 1 st 3 p.
Syftet med bestämmelsen är att ta bort övernattningsmöjligheten.
Y omformuleras till R för att stämma överrens med gällande bestämmelsekatalog

Bestämmelser som tillkommer
b1 - Friskluftsintag får ej placeras mot farligt godsled, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p
b2 - Utrymning ska vara möjlig bort från farligt godsled, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-04-26

Sida 1 (1)
Diarienummer
KS/2021:72

Handläggare
Daniel Bekking

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Till; Region Värmland
D.nr KBN/ 200371

KS/2021:72 Remissvar folkhälsoplan 2021-2029 Region
Värmland KBN/ 200371
Region Värmland utarbetar en ny folkhälsoplan för Värmland och en första utgåva är ute på
remiss, diarienummer KBN/ 200371. Folkhälsoplanen vänder sig till hela den värmländska
befolkningen och alla är välkomna att lämna synpunkter enligt information på Region
Värmlands hemsida.
De olika underlag som legat till grund för det framtagna förslaget är följande;


Beslut från Kultur- och bildningsnämnden



Beslut från Regionfullmäktige



Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - slutbetänkande av Kommissionen för jämlik
hälsa SOU 2017:47, regeringen.se



Regeringsproposition Prop. 2017/2018:249: God och jämlik hälsa - En
utvecklad folkhälsopolitik



På väg mot en god och jämlik hälsa - Stödstruktur för det statliga folkhälsoarbetet



Agenda 2030



Rapport från intervjuer med de värmländska kommunerna



Information om inkluderingsprocess och insikter
Länkar till ovan nämnda underlag finns tillgängliga på följande hemsida på Region Värmland
här. På hemsidan finns också ett antal filmer som beskriver förslaget.
Folkhälsofrågor är ett komplext område och aktuellt remissförslag innebär inrättandet av en
regional folkhälsoplattform som grund för regionalt strategiskt folkhälsoarbete i samverkan
mellan olika aktörer. Förslaget innebär en länsövergripande strategi för god och jämlik hälsa.
Framtagandet av folkhälsoplan 2021-2029 har skett i bred delaktighet med olika aktörer i
Värmland. Värmlands kommuner har i det arbetet utgjort en särskilt viktig grupp av aktörer.
En kommunarbetsgrupp har också fungerat som referensgrupp i arbetsprocessen.
Som ett led i remissprocessen har kommundirektörsnätverket fungerat som referensgrupp. En
lokal arbetsgrupp bestående av verksamhetschefer och handläggare i Storfors kommun har
också tagit del av remissutgåvan.

STORFORS
KOMMUN

Sida 2 (2)

Beslutsunderlag
Följebrev remiss Folkhälsoplan 2021-2029.
Remissutgåva Folkhälsoplan 2021-2029
Remissinstanser - organisationer
Tjänsteutlåtande från Personalchef Daniel Bekking, 2021-04-26

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut:
Att besvara Regions Värmlands remiss med följande synpunkter;



Nya perspektiv bör fortsatt vara arenan för gemensamt arbete kring den nya
folkhälsoplanen Folkhälsoplan 2021-2029 på övergripande nivå.



Positivt att jämlikhetsperspektivet finns integrerat i den nya folkhälsoplanen.



Målen bör vara mätbara och utvärderingsbara.



Vi ser möjligheten att använda Folkhälsoplanen 2021-2029 som grund för Storfors kommuns
systematiska arbete med en god folkhälsa för alla.

Beslutet ska skickas till
Region Värmland

Ämne: Remiss - Folkhälsoplan 2021-2029
Från: Mona Björn <mona.bjorn@regionvarmland.se>
Till:
Mottaget: 2021-02-05 12:28:59
Hej!
Nu går Värmlands Folkhälsoplan 2021-2029 ut på remiss.
Bifogat det här mejlet finns Folkhälsoplanen, ett följebrev och en lista över de remissinstanser
det här mejlet går ut till.
Remissen kan besvaras via ett svarsformulär eller genom svar på det här mejlet. På den här
länken finns information om Folkhälsoplanen, remissprocessen och svarsformuläret.
Svar på remissen önskas senast 8 maj 2020.

Med vänlig hälsning,
Anna Beata Brunzell
Folkhälsochef
Region Värmland
Annabeata.brunzell@regionvarmland.se
___________________________________
Mona Björn
Administratör
010-833 10 07, 070-247 05 41
mona.bjorn@regionvarmland.se

REGION VÄRMLAND
Regional tillväxt
Lagergrens gata 2, 652 14 Karlstad
www.regionvarmland.se, www.1177.se

Region Värmland bildades 1 januari 2019. Vi arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och
kollektivtrafik
Hur Region Värmland hanterar personuppgifter i e-post finns att läsa på www.regionvarmland.se/personuppgifter

Ämne: Remiss - Folkhälsoplan 2021-2029
Från: Mona Björn <mona.bjorn@regionvarmland.se>
Till:
Mottaget: 2021-02-05 14:55:49
Rättelse: Svar på remiss önskas senast 8 maj 2021.
Nu går Värmlands Folkhälsoplan 2021-2029 ut på remiss.
I ett tidigare mail har er organisation fått ta del av remissutgåvan av folkhälsoplanen, ett
följebrev och en lista med remissinstanser.
Remissen kan besvaras via ett svarsformulär eller genom svar på det här mejlet. På den
här länken finns information om Folkhälsoplanen, remissprocessen och svarsformuläret.
Med vänlig hälsning
Anna Beata Brunzell
Folkhälsochef
Region Värmland
Annabeata.brunzell@regionvarmland.se
___________________________________
Mona Björn
Administratör
010-833 10 07, 070-247 05 41
mona.bjorn@regionvarmland.se

REGION VÄRMLAND
Regional tillväxt
Lagergrens gata 2, 652 14 Karlstad
www.regionvarmland.se, www.1177.se

Region Värmland bildades 1 januari 2019. Vi arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och
kollektivtrafik
Hur Region Värmland hanterar personuppgifter i e-post finns att läsa på www.regionvarmland.se/personuppgifter
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Kultur- och bildningsnämnden
Handläggare

Henrik Svensson

Datum
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Ert datum

Er beteckning

2021-02-04

KBN-200371

2021-02-04

Till remissinstanser enligt bilaga

Remiss - Folkhälsoplan 2021 – 2029
Dnr KBN/200371
Kultur- och bildningsnämnden i Region Värmland beslutade i juni 2019 om
framtagande av en länsövergripande strategi för god och jämlik hälsa, som
ska beslutas i regionfullmäktige. Den tas fram i bred delaktighet och har sin
utgångspunkt i en analys av befolkningsdata, den nationella folkhälsopolitiken och de övergripande globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.
Syftet med Värmlands folkhälsoplan 2021-2029 är att folkhälsan i
Värmland ska förbättras samt att skillnader i hälsa mellan olika grupper och
platser ska minska. Det ska ske genom att utveckla och förstärka
organiseringen av folkhälsoarbetet i länet samt en utvecklad systematik
kring det folkhälsostrategiska arbetet. Fokus i planen ligger på
bestämningsfaktorer för hälsa och förutsättningar för god och jämlik hälsa i
befolkningen samt hur olika aktörer tillsammans samverkar för att skapa
dessa.
Samtidigt finns behov av att bibehålla och vidareutveckla de befintliga
arbetssätt och samverkansstrukturer som visat sig framgångsrika. Hit hör
exempelvis Nya Perspektiv, en struktur för samverkan och hälsofrämjande
utvecklingsarbete inom barn och utbildning, socialtjänst, vård och omsorg
samt hälso- och sjukvård. Samverkan och överenskommelser med
civilsamhällets organisationer är också en bärande del i det framtida
folkhälsoarbetet.
Genom detta arbetssätt får Värmland bättre möjligheter att i samverkan
mellan länets aktörer skapa goda och jämlika förutsättningar för hälsa i
befolkningen.
Delaktigheten i framtagande av planen har varit omfattande. En
kommunarbetsgrupp har fungerat som referensgrupp i arbetsprocessen.
Representanter för samtliga värmländska kommuner har också blivit
intervjuade. Drygt 15 workshops samt en stor mängd dialoger har hållits
med olika aktörer i syfte att samla in kunskap och erfarenheter och diskutera
skilda aspekter av folkhälsa och folkhälsoarbete. Nu går vi in i nästa fas av
arbetet med planen, genom denna remiss.
Postadress

Region Värmland
651 82 Karlstad

Besöksadress

Regionens hus, Rosenborgsgatan
50, Karlstad

Telefon (växel)

E-postadress

Telefax

Organisationsnummer

010-831 50 00
-

henrik.svensson@regionvarmland.se
232100-0156

Datum

2021-02-04

REGION VÄRMLAND

Diarienummer

KBN-200371
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Folkhälsoplanen förhåller sig till en rad andra styrande dokument inom
Region Värmland, varav den regionala utvecklingsstrategin är central,
baserat på det tydliga sambandet mellan en god utveckling av folkhälsa och
en framgångsrik regional utveckling. På ett likartat sätt finns tydliga
samband mellan folkhälsa och kultur- och bildningsnämndens övriga
ansvarsområden kultur och folkbildning liksom ett antal faktorer i som
vanligen sammanfattas som hälsans bestämningsfaktorer.
Det finns ett antal folkhälsoutmaningar i Värmland idag. De har alla sin
grund i flera olika förutsättningar för hälsa och kan inte lösas genom att
arbeta i enskilda spår. De kan hanteras genom arbete i enlighet med den
nationella folkhälsopolitiken. Denna omfattar åtta målområden vilka tar sin
utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer och berör olika delar av livet.
Långsiktigt arbete med samtliga områden parallellt behövs för att minska
ojämlikheten i hälsa och höja hälsonivån.
Även om arbetet bör vila på en teoretisk grund är det de konkreta resultaten
i hälsoutfall som är målet. För att åstadkomma dessa resultat krävs
konkretisering, både i mål och arbetssätt. Planen ger en grund för detta i
form av struktur för samverkan, men det är först när samverkan leder till
handling som folkhälsan i Värmland påverkas i önskvärd riktning.
Nu går planen ut på remiss till ett stort antal aktörer. Vi utgår från och
välkomnar att många efter att ha läst den får tankar som ger upphov till
frågor, synpunkter, konstruktiv kritik och förslag till kompletteringar
grundade i de olika perspektiv som tillsammans utgör värmländsk
folkhälsosamverkan.
Vår förhoppning är därför att den färdiga planen, efter remisshanteringen,
kan bli det gemensamma underlag vi i Värmland kan utgå från i vårt arbete
för en god och jämlik hälsa.
Vänliga hälsningar

Elisabeth Kihlström (KD)

Henrik Svensson

Ordförande Kultur- och
bildningsnämnden

Folkhälso- och kulturdirektör

REGION VÄRMLAND

Datum

2021-02-04

Diarienummer

KBN-200371

Remissprocessens webbsida
På den här sidan https://regionvarmland.se/utvecklingtillvaxt/folkhalsa/folkhalsoplan-2021-2029/ finns material som ytterligare
beskriver Folkhälsoplanen och dess kontext och underlag som legat till
grund för planförslaget.
Lämna synpunkter
Region Värmland önskar svar på remissen senast den 8 maj 2021. Svara
gärna via det här formuläret.
Svaret ska vara så kortfattat och konkret som möjligt. Ta i svaret upp både
det som bör behållas och det som bör förändras. Motivera och ange gärna
sidnummer vid specifika kommentarer.
Om det inte är möjligt att svara via formuläret, skicka svaret i wordformat
till mona.bjorn@regionvarmland.se.
Ange diarienummer KBN/200371 i ämnesraden. Ange vilken organisation
du representerar samt kontaktperson hos er som svarar.
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DEL 1
HUR DU KAN
ANVÄNDA
FOLKHÄLSOPLANEN
för folkhälsan i Värmland

Sida 3
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Läsanvisning
Folkhälsoplanen är uppdelad i olika delar som tillsammans har som syfte att ge en
förståelse för folkhälsoområdet, vilka utmaningar och möjligheter vi har i Värmland samt
hur vi kan jobba i enlighet med den nationella folkhälsopolitiken för att tillsammans skapa
förutsättningar för god och jämlik hälsa i Värmland. Planen kan med fördel läsas i sin
helhet men också med fokus på valda, särskilt relevanta delar. Här följer en beskrivning av
planens innehåll:
Del 1 - Hur du kan använda planen
Under rubriken Hur du kan använda folkhälsoplanen beskrivs hur olika aktörer kan använda sig av
planen i sitt arbete. Även denna läsanvisning.
Del 2 - Planens bakgrund, kontext och teori
Folkhälsoplanens första del är den bakgrund som beskriver varför det är viktigt att arbeta
systematiskt med folkhälsa i Värmland, hur folkhälsoplanen förhåller sig till andra planer, viktiga
teoretiska och värmländska utgångspunkter för folkhälsoarbete och olika aktörers betydelse för
folkhälsa och folkhälsoarbete.
Del 3 – Genomgående perspektiv och framgångsfaktorer
Här går att läsa om genomgående perspektiv och framgångsfaktorer som är viktiga för
folkhälsoarbetet. Folkhälsoplanen och folkhälsoarbetet syftar till att utjämna skillnader i hälsa
mellan olika grupper för en långsiktigt god hälsoutveckling i hela befolkningen. För att uppnå
detta syfte, måste folkhälsoplanen och allt folkhälsoarbete genomsyras av viktiga perspektiv och
principer som skall löpa parallellt genom alla insatsområden i planen.
Genomgående perspektiv:
!
!
!

Mänskliga rättigheter
Icke-diskriminering
Hållbarhet

Nycklar och framgångsfaktorer:
A.
B.
C.
D.
E.

Institutionellt arbete
Design och universell utformning
Normkritik och normmedvetenhet
Ledning och styrning
Människocentrerat beslutsfattande

Del 4 - Planens strategiska ramverk
Denna del av planen beskriver planens riktning framåt. Den beskriver det långsiktiga målet med
planen – Bäst i Sverige på Folkhälsa - och 2 strategiska inriktningar med totalt 11 insatsområden.
Planens 2 strategiska inriktningar syftar till att beskriva vad planen ska bidra till för att påbörja
arbetet mot vår långsiktiga målsättning:
1.
2.

Arbeta med förutsättningar som bidrar till att
hälsan i befolkningen ökar och skillnader i hälsa i Värmland minskar
Skapa en bättre organisering av folkhälsoarbetet i länet

Folkhälsoplanen lyfter 11 insatsområden som prioriterade inom planens 2 strategiska inriktningar.
Det är viktiga områden inom vilka en positiv utveckling behöver ske för att Värmland ska närma oss
det långsiktiga målet. Det är insatsområden som både möter de nationella folkhälsopolitiska målen
och den systematik som krävs för arbete enligt dessa. Men även organisatoriska insatser för att
möjliggöra det systematiska arbetet, med etablering av en folkhälsoplattform som motor för det
systematiska folkhälsoarbetet i Värmland.
Till varje insatsområde hör ett mål och en riktningsvisare, där riktningsvisarna syftar till att följa upp
att utvecklingen går i önskad riktning.
Planens avslutande del ger en beskrivning av de förväntade effekterna av att arbeta enligt
folkhälsoplanens strategiska ramverk och med den systematik som beskrivits i planen.
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Hur du kan använda folkhälsoplanen

Hur du kan använda
folkhälsoplanen
Som politiker kan du skapa förutsättningar för ett fruktsamt
och långsiktigt folkhälsoarbete genom att prioritera och
följa upp folkhälsofrågorna i din organisation och i ditt
strategiska arbete. Du kan använda Folkhälsoplan 20212029 som underlag i dialog med medborgare och för att
synliggöra viktiga områden att prioritera, samt för att vidta
åtgärder som ger effekt och följa upp arbetet.
Folkhälsoplanen kan också utgöra underlag till beslut och
vara ett verktyg att skapa en struktur för folkhälsofrågorna i
organisationen.

Läs mer om aktörer och nivåer på sidan 15-17

Ledare

POLICY/BESLUT

Politiker

Remissutgåva

Som ledare i en organisation med påverkan på
folkhälsan i Värmland, behöver du skapa förutsättningar
för att folkhälsofrågorna prioriteras och synliggörs. Du
behöver engagera dig i frågan för att förstå dess
komplexitet och därigenom utforma ett strategiskt
arbete med förmåga att arbeta dynamiskt och
tvärdisciplinärt. Du behöver möjliggöra för samverkan
och samarbete med andra organisationer. Du behöver
se till att personer som arbetar i din organisation förstår
hur deras arbete påverkar folkhälsan i Värmland, men
också ge samma personer möjlighet att aktivt delta i
folkhälsoarbetet. Ta hjälp av resurserna som
tillgängliggörs via folkhälsoplattformen och visa vägen
för andra ledare.

Organisationer

Arbetar du i stödfunktion inom offentlig sektor,
exempelvis som strateg, utvecklare, analytiker, eller
liknande? Då kan du hämta kraft i folkhälsoplanens
strategiska inriktning och genom den förstå hur du kan
stötta din organisation i folkhälsoarbetet. Du behöver
aktivt delta på folkhälsoplattformen. Det är ett ansvar du
både behöver ta och få av din organisation. Du behöver
bidra till att synliggöra och förstå bestämningsfaktorerna
för hälsa och hur förutsättningarna för olika sociala
grupper ser ut. Och genom det utveckla, initiera, följa
upp och lära av insatser för att minska skillnaderna.
Tillsammans med andra.

Folkhälsa kan skapas när olika samhällssektorer och
aktörer tillsammans och medvetet arbetar för att minska
skillnader i hälsa i befolkningen. Olika aktörer har olika
uppdrag, gör olika saker och har olika betydelse för
folkhälsoutvecklingen. Ingen enskild aktör kan ensam
hantera folkhälsoutmaningarna eller utveckla folkhälsan.

PRAXIS/STÖD

Stödfunktioner

Oavsett om du är arbetsgivare, entreprenör, forskare,
idéburen eller annat, behövs du i folkhälsoarbetet i
Värmland. Dina perspektiv, kunskaper och erfarenheter
är viktiga. Likaså ditt engagemang.
Vi behöver skapa möjligheter att samlas runt
folkhälsofrågorna där olika perspektiv kan synliggöras
och samskapas kring. Så du behövs på
folkhälsoplattformen!

Planen pekar ut en långsiktig förändring. På vägen mot
en god och jämlik hälsa behöver vi lägga mer fokus på
förutsättningar för hälsa och mindre fokus på hälsoutfall.
Samtidigt som vi fortsatt arbetar med förebyggande
insatser för de grupper, platser, utmaningar och problem
som är i behov av dem.

Invånare

Som tjänsteleverantör arbetar du nära invånaren. Du
kanske är lärare, polis, socialarbetare, idrottsledare eller
busschaufför? Det är ofta dig som invånaren träffar och
du har därför möjlighet att skapa tillitsfulla utbyten med
människorna som lever i Värmland.

Som invånare är du den viktigaste aktören för folkhälsan i
Värmland. Du är den som avgör om resurserna är
tillgängliga för att du ska kunna uppnå din högsta möjliga
hälsonivå.

Du är viktig på flera sätt, dels som en resurs direkt för
invånaren, men också för att du sitter på mycket
kunskap och erfarenhet om samma invånare. Dina
berättelser och de insikter du har om befolkningens
olika behov behöver synliggöras som kunskapsunderlag
i det fortsatta folkhälsoarbetet i Värmland. Du behövs på
folkhälsoplattformen, men hela ansvaret ligger inte på
dig. Vi som system behöver också bli bättre på att
lyssna, förstå, samla in och synliggöra dina perspektiv!

INDIVID/UPPPLEVELSE

Tjänsteleverantörer
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Dina kunskaper, erfarenheter och berättelser är viktiga
underlag i folkhälsoarbetet och du behöver därför ges
möjlighet att föra fram dem. Du behövs på
folkhälsoplattformen, men hela ansvaret ligger inte på
dig. Systemet behöver också bli bättre på att lyssna,
förstå, samla in och synliggöra dina perspektiv!
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DEL 2
PLANENS
BAKGRUND,
KONTEXT
OCH TEORI
för folkhälsan i Värmland
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Inledning
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En gemensam riktning för god och
jämlik hälsa i hela Värmland

Våren 2020 slog covid-19-pandemin till och gjorde
folkhälsofrågorna och folkhälsans komplexitet synlig för
hela världen. Pandemin har tydliggjort hur ojämlikt denna
typ av katastrof kan slå i befolkningen. Därmed har
pandemin också ytterligare påvisat värdet av en god och
jämlik folkhälsa, för den enskilda individen, likväl som för
samhället som helhet. Lärdomar från pandemin och
hanteringen av denna har också än mer synliggjort
behovet av ett folkhälsosystem anpassat att hantera
komplexiteten i frågan.

Syftet med Värmlands folkhälsoplan 2021-2029 är att
folkhälsan i Värmland ska förbättras samt att skillnader i
hälsa mellan olika grupper och platser ska minska. Det
ska ske genom att utveckla och förstärka organiseringen
av folkhälsoarbetet i länet samt en utvecklad systematik
kring det folkhälsostrategiska arbetet med fokus på
bestämningsfaktorer för hälsa.
Detta ger Värmland bättre möjligheter att skapa goda och
jämlika förutsättningar för hälsa i befolkningen. De
långsiktiga effekterna av planens strategiska arbete blir en
god och jämlik hälsa och en robust organisering med
förmåga att hantera komplexiteteten i folkhälsofrågorna.

Covid-19-pandemin är ett exempel på en oförutsedd
händelse. Vi vet inte vad som kommer näst, större och
mindre katastrofer och oberäkneliga
samhällsförändringar kan inträffa när som helst och
kommer alltid att ge kortsiktiga effekter på hälsoläget i
befolkningen. Hälsoutfall i befolkningen kan förändras
snabbt, men också snabbt återgå till det normala. Det är
därför svårt att mäta folkhälsoplanens framgång genom
att titta på hälsoutfall i befolkningen på kort sikt. Detta blir
relevant först på längre sikt och med hänsyn tagen till
förändringar i befolkningssammansättning och samhällets
utveckling, lokalt, nationellt och globalt.

Till grund för folkhälsoplan 2021 – 2029 ligger ett beslut
från Kultur och bildningsnämnden i juni 2019 om
framtagande av en ny folkhälsoplan:
”En länsövergripande strategi för god och jämlik hälsa bör tas
fram i bred delaktighet och ta sin utgångspunkt i en analys av
befolkningsdata, den nationella folkhälsopolitiken och de
övergripande globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.”

Länets folkhälsoorganisering ska kunna hantera vilket
hälsoläge vi än har. I ett tillräckligt flexibelt system kan de
hälsofrämjande värden som olika aktörer och
verksamheter levererar upprätthållas och riskerna för
långsiktiga negativa effekter på folkhälsan minimeras.

I samband med detta beslutades om ett tilläggsuppdrag
från Regionfullmäktige i juni 2019 om att:
”Värmlands folkhälsostrategi vid uppdatering har ett tydligare
mål att bli bäst i Sverige på folkhälsa”

Framtagandet av folkhälsoplan 2021-2029 har skett i
bred delaktighet med olika aktörer i Värmland. Värmlands
kommuner utgör en särskilt viktig grupp av aktörer. En
kommunarbetsgrupp har fungerat som referensgrupp i
arbetsprocessen. Genom frågor ställda till tjänstepersoner
har information om organisationen för att arbeta med
folkhälsofrågor inhämtats från samtliga värmländska
kommuner. Drygt 15 workshops samt en stor mängd
dialoger har hållits med olika aktörer i syfte att samla in
kunskap och erfarenheter och diskutera skilda aspekter
av folkhälsa och folkhälsoarbete.
Det finns ett antal folkhälsoutmaningar i Värmland idag. En
folkhälsoutmaning har sin grund i flera olika förutsättningar
för hälsa och kan inte lösas genom att arbeta i enskilda
spår. De folkhälsoutmaningar som finns idag kan hanteras
genom arbete i enlighet med den nationella
folkhälsopolitiken. Denna omfattar åtta målområden vilka
tar sin utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer och
berör olika delar av livet. Långsiktigt arbete med samtliga
områden parallellt behövs för att minska ojämlikheten i
hälsa och höja hälsonivån.
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Fokus bör ligga på förutsättningar för hälsa och hälsans
bestämningsfaktorer. Om folkhälsoorganiseringen i länet
lyckas skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa,
kommer de långsiktiga effekterna på hälsan i
befolkningen bli bättre och skillnader mellan grupper
minska. Planens framgång bör därför främst mätas
genom bestämningsfaktorerna för hälsa och hur de
utvecklas inom olika delar av befolkningen.
Folkhälsoplanen lyfter fram vad vi alla tillsammans
behöver arbeta med för att utveckla folkhälsan i
Värmland. Att omsätta planen till handling är avgörande
om Värmland ska bli bäst i Sverige på folkhälsa!
Det är nu upp till många att dra sitt strå till stacken. Alla
har olika förutsättningar, möjligheter och
tillvägagångssätt för att bidra. En avgörande del i arbetet
med folkhälsoplanen är att fler aktörer ser sin roll, får
möjlighet att utvecklas och får stöd i att bidra.

Folkhälsoplanens kontext

Folkhälsoplanens kontext
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Regioner och kommuner är centrala aktörer i folkhälsoarbetet. Ett strukturerat och långsiktigt arbete för en god och jämlik
hälsa är därför särskilt viktigt på regional och lokal nivå
En regional folkhälsoplan ska vägleda beslutfattare och verksamhetsföreträdare och utgöra underlag vid politiska
prioriteringar och beslut. Vidare ska en regional folkhälsoplan synliggöra hälsans bestämningsfaktorer samt bidra till att skapa
en struktur och uthållighet för det hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbetet. Den regionala folkhälsoplanen ska
också bygga på och samla de strukturer för samverkan och samarbete som redan finns etablerade i länet, så som
samverkansarenan Nya Perspektiv, och dra nytta av de lärdomar och den kunskap som finns.

Planhierarki

Uppföljning och utvärdering

Värmlands folkhälsoplan är en tematisk plan som knyter
an till dels Värmlandsstrategin och Regionplanen, dels ett
brett spann av, befintliga och kommande,
handlingsplaner inom folkhälsoområdet.

Folkhälsoplan 2021-2029 innehåller 11 insatsområden
fördelade inom 2 strategiska inriktningar. Till varje
insatsområde hör ett mål och en riktningsvisare.
Folkhälsoplanens mål och riktningsvisare kommer följas
kontinuerligt under planens giltighetstid och är utformade för
att fokusera på förutsättningar för hälsa samt organisering
och struktur.

Befolkningsperspektivet blir belyst i Värmlandsstrategin
och i Regionplanen. Värmlandsstrategins alla fyra
insatsområden innehåller effektmål av relevans för
folkhälsan i länet. Inom främst insatsområdet Bygga
beredskap finns indikatorer som berör jämlikhet och att
skillnader mellan grupper skall minska (gäller
remissversion och kan komma att ändras).
Även det politiska inriktningsdokumentet för Nya
perspektiv lyfter viktiga områden för folkhälsan i länet.
Framförallt i frågor som rör samverkan mellan regionen
och kommunerna, med fokus på viktiga
välfärdsverksamheter - skola, socialtjänst, vård- och
omsorg samt hälso- och sjukvård.
Folkhälsoplanen bör bidra till och få draghjälp av arbete i
enlighet med planer på samma nivå.

Samtidigt behöver de handlingsplaner som ligger under
folkhälsoplanen, liksom de övriga handlings- och
åtgärdsplaner som upprättas för att operationalisera
folkhälsoplanen, också kroka i varandra. Granskning kring
behov av nya och befintliga handlingsplaner, samt
revideringar, ska vara varaktigt pågående.
Mer information om handlingsplaner finns på sidan 31.

I tillägg till detta följs hälsoutfall, i form av självskattat allmänt
hälsotillstånd och medellivslängd, med fokus på att belysa
skillnader mellan olika grupper i befolkningen.
Mer information om uppföljning finns på sidan 28 och 30,
samt under varje insatsområde, sidan 32-39 och 43-45.

Resultatrapportering
En årlig rapportering av utvecklingen för respektive
riktningsvisare, samt ovanstående hälsoutfall, skall ske
till ansvarig politisk nivå. Rapportering sker också i
Region Värmlands årsredovisning.

Revidering
Folkhälsoplanen skall ses över en gång per
mandatperiod. Revidering skall ske vid betydande
förändringar på nationell eller regional nivå som har
särskild inverka på folkhälsoområdet.

Schematisk bild över
folkhälsoplanens förhållande till
andra planer
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Folkhälsa

Remissutgåva

Folkhälsovetenskap är en tvärvetenskaplig disciplin som
innefattar både ett medicinskt likaväl som ett
samhällsvetenskapligt perspektiv. Inom
folkhälsovetenskap studeras bestämningsfaktorer för
hälsa och på vilket sätt förekomsten av olika frisk- och
skyddsfaktorer respektive riskfaktorer påverkar
befolkningens hälsoutveckling.

Folkhälsa är ett begrepp som avser hela befolkningens
hälsotillstånd. En god folkhälsa innebär att hälsonivån i
befolkningen är hög samtidigt som skillnaderna i hälsa
mellan olika grupper är små. Kartläggning och analys av
befolkningens hälsa ligger till grund för arbetet.
Hälsa på individnivå definieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som fysiskt, mentalt och socialt
välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom. På
samma sätt omfattar folkhälsobegreppet alla aspekter
av hälsa.

Inom folkhälsovetenskap är det centralt att ta hänsyn till
att olika grupper har olika tillgång till hälsofrämjande
faktorer. Detta får till följd att hälsan och
hälsoutvecklingen skiljer sig åt inom och mellan olika
grupper i befolkningen.

Folkhälsa och folkhälsovetenskap har alltid ett
salutogent perspektiv, det vill säga ett hälsofrämjande
perspektiv som utgår från vad som skapar och
bibehåller hälsa, snarare än vad som orsakar sjukdom
(patogent perspektiv). Det innebär att fokus ligger på att
stärka tillgången till frisk- och skyddsfaktorer och minska
utsattheten för riskfaktorer.

En individs hälsoutveckling beror av en mängd olika
faktorer som finns inom individen, i individens sociala
relationer, i levnadsvanorna, i livsvillkoren och i
samhälleliga förutsättningar. Dessa kallas för hälsans
bestämningsfaktorer och beskrivs i modellen nedan.
Modellens olika lager påverkar och påverkas av varandra
i ett komplext och kontinuerligt samspel.

Hälsans
bestämningsfaktorer

Illustration:
Hälsans
bestämningsfaktorer.
Illustration:
Fergus
Bisset. Inspirerad av Hälsans bestämningsfaktorer G.
(baserad
på&hälsans
bestämningsfaktorer
Dahlgren
M. Whitehead,
1991.
av Dahlgren och Whitehead, 1991)
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Folkhälsomyndigheten är den nationella myndighet som
har övergripande ansvar för folkhälsofrågor och för att
genomföra och följa upp den nationella
folkhälsopolitiken.
Den nationella folkhälsopolitiken beslutades av
riksdagen i juni 2018 och beskrivs i proposition
2017/18:249: God och jämlik hälsa – en utvecklad
folkhälsopolitik. Den nationella folkhälsopolitiken har sin
grund i de slutsatser och rekommendationer som
kommissionen för jämlik hälsa presenterar i SOU
2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik
hälsa. Denna har i sin tur sin tagit avstamp i den av FN
och WHO initierade Kommissionen för sociala
bestämningsfaktorer för hälsa.
Den nationella folkhälsopolitiken har ett övergripande
mål att skapa samhälleliga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Detta
skall ske genom arbete i åtta målområden.

Remissutgåva

De åtta nationella folkhälsomålen visar olika områden där
det är särskilt betydelsefullt att arbeta för jämlik tillgång till
resurser för alla. Med resurser menas här förhållanden,
villkor och möjligheter som är avgörande för hälsa och
hälsoutveckling. Resurser inom dessa områden
genereras dels av individer själva, dels via välfärdsstatens
olika institutioner och verksamheter.

Målområdena är:
1. Det tidiga livets villkor
2. Kompetenser, kunskaper och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Illustration: De åtta folkhälsopolitiska målområdena.
(Inspirerad av Folkhälsomyndigheten)
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Folkhälsoarbete

Remissutgåva

Media och
internet

Folkhälsoarbete syftar till att skapa positiv hälsoutveckling
i befolkningen och att minska skillnader i hälsa mellan
olika grupper. Folkhälsoarbetets fokus ligger på att stärka
frisk- och skyddsfaktorer och till att minska skillnad i
tillgång till resurser inom de åtta målområdena mellan
olika grupper. Genom folkhälsoarbete ökas
förutsättningar för god och jämlik hälsa. På så sätt
minskas skillnader i riskutsatthet, skillnader i mottaglighet
och skillnader i sociala och ekonomiska konsekvenser av
ohälsa, vilket i förlängningen ger bättre folkhälsa.
Folkhälsoarbete kännetecknas av systematiska och
målinriktade insatser för att främja förutsättningar för en
god och jämlik hälsa i befolkningen.

Kartläggning och analys av befolkningens hälsa ligger
till grund för folkhälsoarbetet. Rapporter om
förändringar i hälsoläget över tid och mellan grupper
utgör underlag för olika insatser och samarbeten för att
minska skillnader och stoppa utveckling av ohälsa.
Insatser kan vara generella och rikta sig till alla, eller vara
riktade till specifika grupper.
Att arbeta utifrån principen om proportionell universalism,
innebär att insatser ska vara generella men också utgå
från behov. Insatser kan främja hälsa genom att ta fasta
på de faktorer som bidrar till hälsa. De kan också
förebygga ohälsa genom att minimera de faktorer som
bidrar till ohälsa.
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Utgångsläge och utmaningar
Folkhälsoplanen adresserar två centrala
utmaningar:
1.

Det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper i
Värmland

2.

Folkhälsoarbetet i Värmland behöver organiseras
för arbete enligt den nationella folkhälsopolitiken

1. Det finns skillnader i hälsa mellan olika
grupper i befolkningen
Vissa grupper i befolkningen har god hälsa och lång
medellivslängd, andra grupper har sämre hälsa och
kortare medellivslängd. Att det finns ojämlikhet i hälsa i
befolkningen inbegriper systematiska skillnader mellan
olika sociala grupper i samhället och har ett starkt
samband med människors socioekonomiska förhållanden
och sociala position. Det finns strukturella skillnader i
hälsa som löper genom hela livet, och hela samhället. Det
kallas för den sociala gradienten för hälsa.

Den sociala gradienten handlar om att människors hälsa är
sämre ju lägre social position man har. Också platsen man
bor på kan spela en roll för förutsättningar och livsvillkor.
Särskilt utsatta grupper löper ökad risk för sämre hälsa och
den nationella folkhälsopolitiken lyfter särskilt fram skillnader
i utsatthet mellan och inom följande grupper och/eller
socioekonomisk situation.

Remissutgåva

Det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen
i Värmland:

Statistik som beskriver folkhälsan i Värmland, liknar den för
hela riket. De nationella folkhälsoanalyserna är därmed
relevanta och tillämpbara även i Värmland. Värmland och
Sverige har i många avseenden en hög nivå av hälsa i
befolkningen, men hälsonivån skiljer sig mellan olika grupper.
På vissa områden skiljer sig Värmland från riket. Dessa
skillnader hänger samman med skillnader i
befolkningssammansättning, tex. vad gäller socioekonomiska
förhållanden. Faktorerna är dock påverkbara och
förutsättningar för god och jämlik hälsa kan således
förbättras.
Bilden nedan visar ett urval där Värmland skiljer sig från riket:

Medellivslängden för män år 2015-2019 var 80,0 år i
Värmland och 80,8 år i Sverige. Motsvarande för kvinnor
var 84,0 år i Värmland och 84,2 år i Sverige.
Medellivslängden, främst bland män, varierar mellan olika
kommuner i Värmland. Medellivslängden har länge varit
kortare bland grupper med lägre utbildningsnivå jämfört
med grupper med högre utbildningsnivå. Denna trend
håller i sig. Mellan åren 2012 och 2017 har den
återstående medellivslängden vid 30 års ålder ökat mest
för gruppen med eftergymnasial utbildning. Ökningen är
något mindre för dem med en gymnasieutbildning och
minst för dem med en förgymnasial utbildning. Detta
mönster återfinns i samtliga län i Sverige. Utbildningsnivå
samvarierar med andra socioekonomiska faktorer, samt
ålder, vilket är en bidragande förklaring till skillnaderna i
medellivslängd mellan Värmlands kommuner.
I Värmland som helhet har 29 procent i åldern 25-64 år
eftergymnasial utbildning, att jämföra med 44 procent i
hela riket. Trots den lägre utbildningsnivån i befolkningen
är den sammanlagda andelen elever i Värmland med
behörighet till gymnasiet, liksom andel som uppnår
gymnasieexamen, likvärdig med Sverige som helhet.
Självskattad hälsa används för att följa utvecklingen av
andel i befolkningen som upplever bra hälsa. Sju av tio
kvinnor och män i Värmland skattar sitt hälsotillstånd som
bra eller mycket bra. Andelarna varierar emellertid mycket
beroende på hur tillvaron ser ut för individen.

Även äldre kan ha en ökad utsatthet genom ökad förekomst
av riskfaktorer, exempelvis försvagade ekonomiska
resurser, sjuklighet, ensamhet och digitaliseringshinder,
som kan påverka hälsan negativt.

Faktorer som har positiv inverkan på den självskattade
hälsan är exempelvis att ha ett arbete, en längre
utbildning, en god ekonomi, att ha någon att dela sina
innersta känslor med samt att ha tillit till andra människor.
Bland dem som saknar någon av dessa skyddsfaktorer är
det bara runt hälften som skattar sin hälsa som god.
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2. Folkhälsoarbetet i Värmland behöver
organiseras för arbete enligt den nationella
folkhälsopolitiken
Mycket har hänt sedan föregående folkhälsoplan
(Landstingets folkhälsostrategi 2015-2020) antogs. Den
nationella folkhälsopolitiken som antogs i juni 2018 har
börjat gälla och regionbildningen har genomförts.

Hälsan påverkas av de förhållanden och villkor som
människor lever under och egenskaper i de miljöer de
vistas i. Förhållanden, villkor och miljöer skiljer sig
påtagligt åt för människor i olika grupper i befolkningen
och på olika geografiska platser. Att se helheten och
arbeta med de kopplingar som utgör hälsans
bestämningsfaktorer är väsentligt i folkhälsoarbetet.
Sambanden mellan hälsans bestämningsfaktorer och
andra faktorer som påverkar folkhälsan är komplexa.

Den nationella folkhälsopolitiken skiljer sig från tidigare
politik genom att tyngdpunkten ligger på jämlik hälsa och
att skapa förutsättningar för ett sektorsövergripande
arbete. Folkhälsopolitiken har också en tydligare inriktning
på förutsättningar och livsvillkor och ett större fokus än
tidigare på samlade förutsättningar för hälsa och mindre
fokus på enskilda sakområden. Därmed blir fler av
samhällets aktörer centrala i folkhälsoarbetet.

En fråga är komplex när det finns flera olika uppfattningar
om utmaningarna och hur de kan lösas och om det är
svårt att förutse konsekvenser av exempelvis beslut och
aktiviteter (se figur).

Detta är stora förändringar som ställer krav på en ny
organisering av folkhälsoarbetet och en bättre samverkan
och samarbete på alla nivåer.
Nya Perspektiv är ett gott exempel på en sådan
organisering, där kommunerna och regionen samlas för
att arbeta med frågor som rör välfärdsverksamheterna
vård- och omsorg,, hälso- och sjukvård, socialtjänst och
skola. Liknande initiativ behövs för att hantera bredden i
folkhälsofrågorna som också inbegriper andra områden
och bestämningsfaktorer samt samhällsaktörer.
Folkhälsoarbete kan vara strategiskt eller verksamhets/individnära och bedrivas av flera olika aktörer. Genom
workshops med olika folkhälsoaktörer i Värmland, har
några utvecklingsbehov för det länsgemensamma
folkhälsoarbetet identifierats.
Det är många aktörer vars arbete har en direkt eller
indirekt påverkan på hälsans bestämningsfaktorer i
Värmland men det är få som har ett uttalat uppdrag att
arbeta med folkhälsa. Det finns också en otydlighet i roller
och ansvar mellan och inom det strategiska och
verksamhetsnära folkhälsoarbetet.

För att jobba med sådana frågor behövs andra
tillvägagångssätt än vid komplicerade respektive enkla
problem. Man behöver pröva sig fram.

Länet har behov av en gemensam agenda och
helhetsbild. Folkhälsoplan 2021-2029 spelar en
avgörande roll i att uppnå det och att bidra till att fler
aktörer också kan få ett tydligare folkhälsouppdrag.

Det går inte att lösa folkhälsoutmaningarna enbart med
standardiserade lösningar eller med expertkunskap. Ingen
enskild aktör har kompletta bilder av varken
folkhälsoutmaningarna eller medlen att åtgärda dem.
Folkhälsoarbetet behöver istället organiseras för att
hantera komplexiteten. Ökad utveckling av organisering,
prioritering och lärandeprocesser utgör centrala verktyg i
arbetet för en bättre och mer jämlik hälsa i Värmland.
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Aktörer
Folkhälsoplan 2021-2029 avser att bidra till en ökad
förflyttning, från att se aktörer som enskilda producenter av
hälsa, till att vara resursintegrerade aktörer i ett system av
aktörer som gemensamt bygger förutsättningar för en god och
jämlik hälsa i befolkningen i Värmland.

Möjligheterna att utveckla folkhälsan avgörs av aktörernas
förmåga till samspel med andra resurser i systemet. För
det behöver vi förstå varandras logiker, arbetssätt, kultur,
ideologi, syfte, mål, vision, etc. Det kan bara ske genom att
mötas över aktörsgränser.

Offentliga aktörers uppdrag handlar i hög grad om att
tillgängliggöra resurser för att andra aktivt ska kunna bidra till
ett gemensamt värdeskapande. För att skapa värde i form av
god och jämlik hälsa är olika samhällsaktörer beroende av
varandra, men framförallt är systemet beroende av att
värmlänningarna kan tillgodogöra sig de resurser som
tillgängliggörs och därigenom aktivt kan bidra till
värdeskapandet. Även olika platser har inverkan på hur
resurser behöver göras tillgängliga.

Folkhälsa skapas när olika samhällssektorer och aktörer
tillsammans och medvetet arbetar för att skapa
förutsättningar för och minska skillnader i hälsa i
befolkningen. Olika aktörer har olika uppdrag, gör olika
saker och har olika betydelse för folkhälsoutvecklingen.
Ingen enskild aktör kan ensam lösa folkhälsoutmaningarna.
Gemensamt behöver aktörer i Värmland skapa möjligheter
att samlas runt folkhälsofrågorna där olika perspektiv kan
göras synliga och samskapande kan ske.

Övergripande kan aktörerna delas in i system, människor
och platser:

I Värmland finns många viktiga arenor som samlar en
mängd olika aktörer, som med hjälp av folkhälsoplanen kan
bli ännu starkare i bidraget till folkhälsoutvecklingen i länet.

Systemet omfattar här offentlig sektor,
näringsliv, akademi och idéburna. Dessa
aktörer har i varierande grad inverkan på
bestämningsfaktorerna för individers hälsa
(se även sidan 14).
Individens handlingar, känslor och hälsa är
till stor del en produkt av de bestämningsfaktorer för hälsa som omger dem. Men
bestämningsfaktorerna är också en produkt
av de handlingar, känslor och den hälsa
som finns hos varje individ i samhället.
Det är ett växelspel där individerna i hög
grad är delaktiga, medvetet eller omedvetet.
Människorna i Värmland är därför
folkhälsoaktörer med plats i aktörskartan.

Beroende på vilken folkhälsofråga som är aktuell, så
behöver aktörer som på något vis har agentskap i just den
frågan (d.v.s. möjlighet att påverka) samlas för att
synliggöra utmaningar och möjligheter samt initiera de
insatser som behövs. Att nyttja de samverkansarenor som
redan finns är oerhört viktigt och en självklarhet.
Folkhälsoaktörer kan bidra till hälsoutvecklingen i länet på
olika sätt. Individnära folkhälsoarbete är sådant som utförs
i offentliga, privata eller idéburna verksamheter som har
direkt påverkan på hälsans bestämningsfaktorer.
Strategiskt folkhälsoarbete är det som skapar de
förutsättningar som behövs för det verksamhetsnära
folkhälsoarbetet att vara så hälsofrämjande och jämlikt som
möjligt. Mellan dessa två typer av folkhälsoaktörer, måste
det finnas en tydlig koppling, kommunikation och lärande.

En plats är ett geografiskt område med
specifika förutsättningar som, i likhet med
individens förutsättningar, är starkt förknippat
med arv, miljö, kultur och struktur.
Platsers unika förutsättningar avgör hur väl
samspelet med andra aktörer i systemet
fungerar.

FOLKHÄLSOFRÅGA

Regioner och kommuner har en
stark samlande kraft, men det har
också andra befintliga arenor i
länet.
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Näringslivet

Regionerna ansvarar för uppgifter som är
gemensamma för stora geografiska områden och som
ofta kräver stora ekonomiska resurser. Till exempel
hälso- och sjukvården, kultur, kollektivtrafik och att
stärka regionernas tillväxt och utveckling. Hälso-och
sjukvården har en viktig roll i folkhälsoarbetet genom att
bedriva hälsofrämjande och förebyggande inom bland
annat primärvård, mödra- och barnhälsovård och
tandvård. Även hälso-och sjukvårdens övriga
verksamhet har betydelse ur ett folkhälsoperspektiv.

Näringslivets erfarenheter, kunskap och engagemang
inom folkhälsoområdet är en viktig förutsättning för att
få till stånd den rörelse, utveckling och förankring av
folkhälsofrågorna som behövs för att allmänt förbättra
hälsan och för att hälsoskillnaderna i befolkningen
långsiktigt ska minska. Arbetsgivare inom näringsliv,
myndigheter, landsting och kommuner är viktiga
aktörer för folkhälsoarbetet genom att de kan främja
hälsa hos sina anställda.

Regioner har tillsammans med kommuner en stark
samlande kraft som kan klara att samla olika aktörer att
mötas kring frågor för att både definiera problem och
medskapa framkomliga vägar.

Idéburna

Förutom det direkta folkhälsoarbete som bedrivs inom
en stor mängd idéburna organisationer finns ett positivt
samband mellan engagemang i det civila samhället och
hälsa. Idéburna organisationer har ofta ”örat närmare
marken” än det offentliga och kan därför i vissa
avseenden snabbare identifiera nya utmaningar och
även nya lösningar på problem i nära dialog med
organisationernas målgrupper. Idéburnas insatser
spänner över ett brett fält som stöder utsatta människor
till organisationer som skapar en meningsfull fritid för
människor i alla åldrar.

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna är en viktig aktör i folkhälsoarbetet på
regional nivå. De har i uppdrag att verka för att det av
riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet uppnås
genom att folkhälsan beaktas inom länsstyrelsernas
arbete med bl.a. regional tillväxt, samhällsplanering,
krishantering samt alkohol och tobak. Länsstyrelserna
ansvarar även för samordning av ANDT-frågor (alkohol,
narkotika, dopning och tobak) och har likt regioner och
kommuner en stark samlande kraft.

Akademi

Högskolor och universitet spelar viktiga roller som
kunskapsskapare och kunskapsförmedlare genom att
bedriva utbildning och forskning samt med den så
kallade tredje uppgiften, att sprida kunskap till
allmänheten. Akademin härbärgerar en solid bas för
folkhälsoområdet, men agerar också som ständig
skapare av ny kunskap.

Kommunerna

Kommunerna är folkhälsoarbetets nyckelaktörer.
Kommunerna ansvarar för verksamheter som påverkar
viktiga bestämningsfaktorer för hälsa t.ex. skola och
barnomsorg, fysisk planering och bostadsförsörjning,
vatten och avlopp, hälso- och miljöskydd, vård- och
omsorgsverksamheter för äldre och personer med
funktionsnedsättning samt räddningstjänst. Dessutom
kan kommuner fatta beslut om att utföra olika frivilliga
uppgifter. Dessa är fritid och kultur, energi,
sysselsättning och näringslivsutveckling.
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I den här aktörskartan synliggörs snarare roller och hur de
förhåller sig till varandra och värmlänningarna, än hur olika
organisationer förhåller sig till varandra.

Med hjälp av hälsans bestämningsfaktorer går det att förstå
att många aktörer är av stor vikt för individers hälsa, men
både kommuner och regioner har centrala roller i det
folkhälsostrategiska arbetet.
Modellen ovan beskriver hur olika roller, inom framförallt den
offentliga sektorn, förhåller sig till varandra och hur de på
olika sätt bidrar i folkhälsoarbetet.
Det individnära folkhälsoarbetet sker i interaktionen mellan
värmlänningar (invånare, patienter, brukare, elever,
resenärer, etc) och folkhälsosystemet.
Folkhälsosystemet manifesteras i mångt och mycket av de
kända välfärdstjänsterna (skola, socialtjänst, kollektivtrafik,
socialförsäkringen, etc) och dess tjänsteleverantörer (lärare,
busschaufförer, vårdpersonal, etc). Värmlänningarnas
upplevelse av folkhälsosystemet formas av dessa
interaktioner.
Som resurs till tjänsteleverantörerna finns ofta olika typer av
praxis/stöd i form av exempelvis utvecklare, HR, analys, ITsystem, strateger, ekonomer, etc. Om stödsystemet ska
vara av kvalitet, behöver det också vara relevant för
tjänsteleverantörerna. Hur stödsystemet är utformat
påverkar i sin tur hur välfärdstjänsterna levereras och
därmed också hur resurstillgången bland värmlänningarna
ser ut.
Inom policy/beslut sker ledning och styrning. Här finns
processer för beslutsfattande, budget, politik, policyarbete,
riktlinjer med mera. Vad som sker här formar både hur
stödsystemet ska se ut men sätter också ramar för tillgången
till samhällets resurser.
Utbyten med befolkningen i Värmland sker på alla nivåer och
i olika forum.
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Detta är en viktig skillnad då det visar på hur kunskap och
kompetens behöver flöda mellan olika roller och där
värmlänningarnas behov är avgörande för hur både
interaktion, stödsystem och beslutsfattande bör utformas.
Tillgången till samhällets resurser inom ett antal områden
behöver vara jämlik. Tillgången avgörs av olika aktörers
förmåga till samspel med andra, framförallt
värmlänningarna. Värmlänningarna behöver därför
involveras i utvecklingen av folkhälsosystemet och bidra i
formuleringen av vad som behöver brytas, skapas och
behållas.
Om folkhälsosystemet ska vara lyckat behöver det också
vara relevant och tillgängligt för alla värmlänningar, särskilt
de som behöver det mest. Systemet behöver därmed
kritiskt granska vilka det idag är utvecklat för och vilka
som inkluderas respektive exkluderas. Särskilt viktiga
invånare att fokusera på är således de som tillhör utsatta
och sårbara grupper, vilka idag inte har samma möjlighet
som andra att uppnå sin högsta möjliga hälsonivå.
Detsamma gäller för olika platser i Värmland.
Kommuner och regioner befinner sig i alla delar av den
här modellen. I Värmland är utvecklingsarbetet som sker
inom Nya Perspektiv en viktig arena där de olika rollerna
som beskrivs ovan får mötas och samverka i en
tillitsbaserad organisering.

Remissutgåva

DEL 3
GENOMGÅENDE
PERSPEKTIV OCH
FRAMGÅNGSFAKTORER
för folkhälsan i Värmland
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Genomgående perspektiv och framgångsfaktorer

Remissutgåva

Genomgående perspektiv och
framgångsfaktorer

!

Genomgående perspektiv

Framgångsfaktorer

Folkhälsoplanens särskilt viktiga perspektiv ska
genomsyra allt folkhälsoarbete i Värmland.

De särskilt viktiga perspektiven behöver konkretiseras
i allt folkhälsoarbete. Framgångsfaktorer för att uppnå
detta beskrivs genom nedanstående metoder,
verktyg, förhållningssätt och funktioner som här
benämns som nycklar.

! Mänskliga rättigheter
! Icke-diskriminering
! Hållbar utveckling

A.
B.
C.
D.
E.

Institutionellt arbete
Design och universell utformning
Normkritik och normmedvetenhet
Ledning och styrning
Människocentrerat beslutsfattande

FOLKHÄLSOPLANENS
INSATSOMRÅDEN

Läs mer på sidan 27

1.1

1.2

1.3

1.5

1.6

1.7

1.4

1.8

2.1

2.2

2.3

!
!
!

Mänskliga
rättigheter

Ickediskriminering
Hållbar
utveckling
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Genomgående perspektiv
Folkhälsoplanen och folkhälsoarbetet syftar till att att stärka hälsan i befolkningen och utjämna skillnader i hälsa mellan olika
grupper för en långsiktigt god hälsoutveckling i hela befolkningen. För att uppnå detta syfte, måste folkhälsplanen och allt
folkhälsoarbete genomsyras av viktiga perspektiv och principer som skall löpa parallellt genom alla insatsområden i planen.

!
Mänskliga rättigheter
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för
alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur
och sammanhang, är födda fria och lika i värde och
rättigheter. Staten är bland annat skyldig att skydda
individens rättigheter från att kränkas av andra enskilda
och att se till att varje människa kan förverkliga och
utkräva sina rättigheter enligt konventionen.
God och jämlik hälsa är en mänsklig rättighet.
Därför behöver folkhälsoarbetet genomsyras av
rättighetsperspektiv. Vissa grupper i befolkningen är
särskilt utsatta och har särskilda nationella konventioner
för att värna målgruppens särskilda behov. Några av
dessa är:
Barnrätt: FN:s konvention om barnets rättigheter är ett
rättsligt bindande internationellt avtal och svensk lag
sedan 2020. Det slår fast att alla barn är individer med
egna rättigheter. Grundprinciperna i konventionen anger
att alla barn har samma rättigheter och lika värde;
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn;
Alla barn har rätt till liv och utveckling; Alla barn har rätt
att uttrycka sin mening och få den respekterad.
Funktionsrätt: Tar utgångspunkt i FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Varje
människa har rätt till självbestämmande och full
delaktighet i samhällslivets alla delar oavsett
funktionsnedsättning. För att kunna uppnå detta behöver
alla, tjänster, varor, produkter och miljöer skapas utifrån
principen om universell utformning.

Icke-diskriminering
Att motverka diskriminering och skapa förutsättningar för
lika rättigheter och möjligheter är en uppgift som berör
oss alla. Diskrimineringslagen ställer krav på aktiva
åtgärder, vilket innebär att arbeta förebyggande och
främjande för att motverka diskriminering och jobba för
allas lika rättigheter och möjligheter. Arbetet måste göras
kontinuerligt i en pågående process.
En förenklad beskrivning av lagens definition av
diskriminering är att någon missgynnas eller kränks i
samband med någon av de sju
diskrimineringsgrunderna:
•
•
•
•
•
•
•

Kön
Könsidentitet eller könsuttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
Ålder

I Värmlands folkhälsoplan är också plats en viktig faktor,
varpå geografi (boendeort eller plats) också kan utgöra
en faktor för negativ särbehandling.

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling definieras som en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
Detta är syftet med de globala målen i Agenda 2030.
Hållbar utveckling består av tre dimensioner, den sociala,
den ekologiska och den ekonomiska dimensionen.
Främjande och förebyggande insatser för en god och
jämlik folkhälsa är en integrerad del i agendans alla delar
och en förutsättning för en socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbar samhällsutveckling.
Det sociala perspektivet i hållbar utveckling är särskilt
viktigt för folkhälsan. Ett socialt hållbart samhälle ska vara
jämlikt och jämställt med människor som lever ett gott liv
med god hälsa utan orättfärdiga skillnader, men också ett
samhälle med tolerans där människors lika värde är
centralt.
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Framgångsfaktorer
A. Institutionellt arbete
Institutioner kan förklaras som sociala strukturer eller
mekanismer inom och mellan aktörer. Institutioner har
stor inverkan på hur samverkan och samarbete
fungerar och är därmed avgörande för det
värdeskapande som kan uppstå.

D. Ledning och styrning
Förmåga att hantera komplexitet och utmana institutioner
kräver en flexibel och engagerad ledning- och styrning
och ett modigt ledarskap.

Institutionellt arbete handlar om att skapa
förutsättningar för olika resurser att interagera och
samspela med varandra.

Att skifta från att formulera och lösa problem uppifrån och
ner till att jobba mer inkluderande kräver förmåga att
fokusera om. Genom att utmana vanor, inarbetade
arbetssätt och normer kan ett mer sammanhållet
folkhälsostrategiskt arbete uppnås.

B. Design och universell utformning

E. Människocentrerat beslutsfattande

Det vi skapar formar oss tillbaka och vi behöver medvetet
utforma det vi skapar för att det ska forma oss tillbaka på
ett positivt sätt. Design handlar om medveten utformning
för det värdeskapande vi eftersträvar, och bygger på
delaktighet, samskapande och kreativitet.

Människocentrerat beslutsfattande handlar om att se till
att beslut som fattas bidrar till ökad jämlikhet och bättre
folkhälsa i Värmland.

Design kan användas för att utforma exempelvis projekt,
policy, tjänster, platser, miljöer, organisation, material,
etc. där alla som har inverkan på det gemensamma
värdeskapandet inkluderas.

För att lyckas med det krävs en variation av
beslutsunderlag som speglar hela befolkningen samt
tydliga principer för beslutsfattande som stöttar befintliga
beslutsprocesser.

I arbetet med att främja god och jämlik hälsa blir
principen om universell utformning särskilt viktig.
Universell utformning handlar om att från början skapa
lösningar som fungerar för så många som möjligt, utan
behov av anpassning eller specialutformning.

C. Normkritik och normmedvetenhet
Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Med hjälp
av ett normkritiskt perspektiv kan vi få syn på, ifrågasätta
och förändra, begränsande strukturer och normer, i
stället för att försöka få enskilda individer att passa in i
mallen.
På såväl person- som organisations- och samhällsnivå
gäller att den som följer normen har makt och utrymme
att antingen upprätthålla normen eller bidra till förändring
av den. Då det är tydligt vem som har makt att förändra,
kan ansvaret för förändringsarbetet läggas på rätt ställe.
Genom att strukturer förändras, i stället för att individer
anpassas, finns förutsättning för hållbar och långsiktig
systemförändring.
Det är också nödvändigt att vara medveten om att flera
normer samverkar - och ibland motverkar varandra - i ett
komplext system.
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DEL 4
STRATEGISKT
RAMVERK

för folkhälsan i Värmland
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Strategiskt ramverk

Folkhälsoplanens strategiska
ramverk
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2
strategiska
inriktningar

1
långsiktigt
mål

1
vision

Formulerad i
Värmlandsstrategin

1.

11
insatsområden

1.1

1.5

2.

1.2

1.6

1.3

1.7

1.4

2.1

1.8

Alla som bor lever och
verkar i Värmland
ska kunna bidra till..
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Långsiktigt mål
Att bli Bäst i Sverige på folkhälsa är planens långsiktiga
målsättning. Det är den alla som arbetar med att utveckla
folkhälsan i Värmland tillsammans ska sträva efter.

Vad betyder målsättningen?

Målet uttrycker ett framtida tillstånd som ska uppnås med
folkhälsoarbetet i Värmland. Det ställer stora krav och
siktar så högt att det både krävs långsiktighet, uthållighet
och ett helt nytt sätt att arbeta på. Det bidrar dessutom
tydligt till Värmlands gemensamma vision om att Vi
förändrar Världen! som uttrycks i Värmlandsstrategin.

1.
2.

Det långsiktiga målet innehåller två delar:
Att Värmland har den bästa folkhälsan i Sverige
Att Värmland har den bästa organiseringen av
folkhälsoarbetet

BÄST I SVERIGE
PÅ FOLKHÄLSA!

Värmland har den bästa
organiseringen av folkhälsoarbetet

Värmland har den bästa folkhälsan i
Sverige.
Att ha den bästa folkhälsan i Sverige handlar om:
”Alla invånare i Värmland, oavsett vilka grupper i
samhället de tillhör, ska ha rätt och möjlighet till att
uppnå sin högsta möjliga hälsonivå”
Att uppnå bästa folkhälsan i Sverige innebär att den
samlade hälsonivån i befolkningen är hög, men
också jämlikt fördelad.
Hälsa är en förnybar resurs som skapas
tillsammans. Därför behövs arbete som i än högre
grad fokuserar på de förutsättningar som bidrar till
att hälsan i befolkningen ökar och skillnader i hälsa
mellan sociala grupper minskar.

Att ha den bästa organiseringen av folkhälsoarbetet
handlar om:
”Att skapa förutsättningar för många att i bred delaktighet
bidra till en god och jämlik hälsa och att systematiskt
arbeta för att minska skillnader i resurstillgång inom de
nationellt beslutade målområdena.”
Folkhälsoarbetet kräver ett gemensamt ansvar och
insatser från de flesta sektorer i samhället – från det
offentliga, från det privata, från de idéburna
organisationerna, samt från individerna själva.
Organiseringen handlar om att underlätta folkhälsoarbetet
för dessa aktörer genom en tydligare fördelning av ansvar,
politisk prioritering, ledning och styrning, policy- och
tjänsteutveckling samt förbättrad uppföljning av folkhälsan
och utvärdering av folkhälsoarbetet med fokus på
skillnader i fördelningen av hälsan i befolkningen.
En strävan att minska de ojämlika förutsättningarna, som
kan utgöra hinder för en god och jämlik folkhälsa, bör
vägleda folkhälsoarbetet inom alla sektorer och på alla
samhällsnivåer.
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2 strategiska
inriktningar
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För att nå framgång i arbetet där hälsan i
befolkningen ökar och skillnader i hälsa minskar
krävs systematiskt arbete med fokus på hälsans
bestämningsfaktorer.

Systematiken handlar om:
• Mänskliga rättigheter, diskrimineringsgrunder och
hållbar utveckling genomsyrar allt arbete
• Arbete med att bryta, behålla och skapa normer
och sociala strukturer med betydelse för utveckling
av hälsa och ohälsa.
• Synliggöra och hantera hur skillnad i riskutsatthet
påverkar möjligheterna för en god och jämlik hälsa
• Synliggöra och hantera hur skillnad i mottaglighet
påverkar möjligheterna för en god och jämlik hälsa
• Synliggöra och hantera hur skillnad i sociala och
ekonomiska konsekvenser av ohälsa påverkar
möjligheterna för en god och jämlik hälsa
• Synliggöra och utveckla förståelsen för hur
skillnader i resurstillgång kan minskas
• Skapa och genomföra insatser för att minska
skillnader i resurstillgång
• Belysa platsens geografiska och kulturella betydelse
för hälsoutveckling
• Utarbeta lämpliga system för utvärdering och
lärande i ständig utveckling

Folkhälsoplanens 2 strategiska inriktningar syftar till att
beskriva vad planen ska bidra till för att påbörja arbetet
mot vår långsiktiga målsättning.
Planen behöver bidra till att:
1. Arbeta med förutsättningar som bidrar till att hälsan i
befolkningen ökar och skillnader i hälsa i Värmland
minskar
2. Skapa en bättre organisering av folkhälsoarbetet i
länet

1.

Mer information om hur det systematiska arbetet följs
upp finns på sidan 28.
Folkhälsoplanen innehåller följande
insatsområden där det systematiska arbetet
behöver praktiseras
1.1 Det tidiga livets villkor som främjar god och jämlik
hälsa
1.2 Kompetenser, kunskaper och utbildning som
främjar god och jämlik hälsa
1.3 Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö som
främjar god och jämlik hälsa
1.4 Inkomster och försörjningsmöjligheter som främjar
god och jämlik hälsa
1.5 Boende och närmiljö som främjar god och jämlik
hälsa
1.6 Levnadsvanor som främjar god och jämlik hälsa
1.7 Kontroll, inflytande och delaktighet som främjar god
och jämlik hälsa
1.8 En hälsofrämjande hälso- och sjukvård som främjar
god och jämlik hälsa

Genom en bättre organisering av folkhälsoarbetet
förbättrar vi möjligheterna till ett systematiskt arbete,
vilket särskilt bör fokusera på att synliggöra, lära om,
förstå och förbättra hälsonivån bland de grupper i
samhället som är mest utsatta och sårbara.
Den centrala utgångspunkten för folkhälsoarbetet i
Värmland ska vara de faktorer som beror av
samhälleliga förutsättningar och de
bestämningsfaktorer för hälsa som är möjliga att
påverka genom politiska beslut och systematiskt
arbete.

Insatsområde 1.1 till 1.8 följer strukturen i den
nationella folkhälsopolitikens åtta målområden

Genom att sätta fokus på hälsans
bestämningsfaktorer synliggörs hur olika
samhällssektorer bidrar till att främjar hälsa.

1.

Att följa och förstå utvecklingen av hälsans
bestämningsfaktorer är ofta enklare än att följa
sjukdomsutveckling, bland annat eftersom den tid
som förflyter fram till att sjukdom eller annan ohälsa
visar sig kan vara lång.
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Strategisk inriktning

2.
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Genom att skapa en bättre organisering av
folkhälsoarbetet i Värmland ska folkhälsoplanen
adressera följande:
•

•
•
•

•
Region Värmland vill med stöd i folkhälsoplanen verka
för att, tillsammans med aktörer på alla samhällsnivåer,
aktivt arbeta med att främja en god och jämlik hälsa. En
strävan att minska de ojämlika förutsättningarna för en
god och jämlik folkhälsa bör vägleda arbetet inom alla
sektorer och på alla samhällsnivåer. För det krävs att
folkhälsoarbete prioriteras både politiskt och i ledning
och styrning inom och mellan organisationer.

•

•

•

Med stöd i folkhälsoplanen kan deltagandet i
folkhälsoarbetet ökas genom en tydligare samverkan,
fördelning av ansvar, politisk prioritering av
folkhälsofrågorna samt utveckling av ledning och
styrning, policy- och tjänsteutveckling.

•
•

Förmåga att arbeta med komplexiteten i hälsans
bestämningsfaktorer för att flytta mer fokus till
förutsättningar för hälsa och hälsofrämjande
Folkhälsoarbete prioriteras både politiskt och i
ledning och styrning inom och mellan organisationer
Fler aktörer ser att de bidrar till folkhälsans
utveckling i Värmland
Tillgängliggöra och koordinera gemensamma
insatser och lärandeprocesser inom
folkhälsoområdet
Förbättrad uppföljning av folkhälsan och utvärdering
av folkhälsoarbetet, med fokus på ojämlikhet i hälsa
och möjlighet att kartlägga förändring över tid
Utvecklade former och kanaler för spridning av
befolkningsdata och folkhälsoanalys till specifika
mottagare
Länsövergripande nätverk och samverkan inom
folkhälsoområdet tydliggör sin roll i det
gemensamma arbetet med folkhälsplanen
Olika organisationers roller i folkhälsoarbetet
förtydligas
Region Värmlands och Länsstyrelsens samordning
som regionala aktörer tydliggörs
Region Värmlands och Länsstyrelsens stöd till
kommuner och idéburen sektor tydliggörs

Mer information om hur dessa punkter följs upp finns på
sidan 28.

Planen innehåller följande insatsområden för bred
organisering av folkhälsoarbetet i Värmland:
2.1 Att etablera Värmlands folkhälsoplattform
2.2 Att folkhälsa och jämlikhet är högst på den politiska
agendan i Värmland
2.3 Att folkhälsa och jämlikhet är centralt i allt
verksamhets-, policy- och tjänsteutvecklingsarbete i
Värmland

2.

2.1
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2.2

2.3

Insatsområden

11
insatsområden

Folkhälsoplanen lyfter fram
11 insatsområden som
prioriterade inom planens 2
strategiska inriktningar

1.1 Det tidiga livets villkor som främjar god och jämlik hälsa
1.2 Kompetenser, kunskaper och utbildning som främjar
god och jämlik hälsa
1.3 Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö som
främjar god och jämlik hälsa
1.4 Inkomster och försörjningsmöjligheter som främjar god
och jämlik hälsa
1.5 Boende och närmiljö som främjar god och jämlik hälsa
1.6 Levnadsvanor som främjar god och jämlik hälsa
1.7 Kontroll, inflytande och delaktighet som främjar god
och jämlik hälsa
1.8 En hälsofrämjande hälso- och sjukvård som främjar
god och jämlik hälsa

1.1

1.3

1.2

1.4

1.

Det är 11 viktiga
insatsområden inom vilka
en positiv utveckling
behöver ske för att närma
oss det långsiktiga målet
om att; Värmland är Bäst i
Sverige på folkhälsa och
visionen att; Vi förändrar
världen.
Till varje insatsområde hör
ett mål och en
riktningsvisare, där
riktningsvisarna syftar till att
följa upp att utvecklingen
går i önskad riktning.
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1.5

1.6

1.7

1.8

2.
2.1

2.2

2.3

2.1 Att etablera Värmlands folkhälsoplattform
2.2 Att folkhälsa och jämlikhet är högst på den
politiska agendan i Värmland
2.3 Att folkhälso- och jämlikhetsperspektivet är
centralt i allt verksamhets-, policy- och
tjänsteutvecklingsarbete i Värmland
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1.1

1.3

1.2

1.4

2.1

1.5

1.6

1.7

2.2

2.3

1.8

2.

1.
Vilket stöttas av att…

Genom att….

INSATSER

Adresseras med folkhälsoplanen

Ojämlikhet i
samhället

Leder till ojämlik resurstillgång
inom 8 områden

EFFEKTER

Vilket leder till

Ojämlikhet i
hälsa

Vilket leder till

Vilket leder till

Skillnad i
riskutsatthet

Skillnad i
mottaglighet/
sårbarhet

Minskar som en effekt av folkhälsoplanen
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Skillnad i
sociala och
ekonomiska
konsekvenser
av ohälsa

Insatsområden

Remissutgåva

Uppföljning av folkhälsoplanen
Det ökade fokus på förutsättningar för hälsa som präglar
folkhälsopolitiken och folkhälsoplanen speglar en ny syn
på folkhälsoområdets omfattande komplexitet. Detta
kräver i sin tur ett nytt synsätt på uppföljning och
rapportering som avspeglar denna komplexitet. Det
kräver också att folkhälsoplanens uppföljningssystem ges
utrymme att utvecklas och ta intryck av de lärprocesser
som kommer att ske inom ramen för folkhälsoplattformen.

De indikatorer som berör insatsområde 1.1 till 1.8 tar sin
utgångspunkt i den statliga stödstruktur som
Folkhälsomyndigheten, på uppdrag av regeringen, tagit
fram och som offentliggjordes i december 2020.
Stödstrukturen beskriver dels indikatorer som redan finns
och som är lämpliga att använda, men också indikatorer
som bör tas fram, eller utvecklas mer (dessa definieras
som utvecklingsindikatorer eller utvecklingsområden).
Den statlig stödstrukturen är således under utveckling.
Indikatorerna i den statliga stödstrukturen syftar till att
följa upp det statliga folkhälsoarbetet, men utgör en given
utgångspunkt också för den regionala uppföljningen i
Värmland. Att indikatorerna tagits fram för att följa det
statliga arbetet innebär att de är begränsade till
rikstäckande statistik. I Värmland finns tillgång till regional
statistik och kunskap, bland annat från befolkningsundersökningen liv & hälsa. I de fall där denna information
är av bättre kvalitet skall regional statistik och kunskap om
den aktuella indikatorn användas.
I tillägg till utvecklingen inom de 11 insatsområdena skall
folkhälsoplanen även följa utvecklingen av två olika
hälsoutfall, självskattat allmänt hälsotillstånd och
medellivslängd, med fokus på att belysa skillnader mellan
olika grupper i befolkningen.

Folkhälsoplan 2021-2029 innehåller 11 insatsområden
fördelade inom 2 strategiska inriktningar. Till varje
insatsområde hör ett mål och en riktningsvisare.
Folkhälsoplanens mål och riktningsvisare är utformade för
att fokusera på förutsättningar för hälsa samt organisering
och struktur. Riktningsvisaren för respektive
insatsområde syftar till att följa upp att utvecklingen går i
önskad riktning. Uppföljning av utvecklingen inom varje
insatsområde skall ske i form av en samlad bedömning
bestående av en kombination av:
A.
B.
C.

Genomförda åtgärder och utfallet av dessa,
Hur väl planens genomgående perspektiv (mänskliga
rättigheter, icke-diskriminering och hållbar utveckling)
efterlevts,
Utvecklingen inom ett antal indikatorer.

1.
2.

1.1

1.5

1.2

1.6

1.3

1.7

1.4

2.1

1.8

1.1 Syns en ökad jämlikhet i uppväxtvillkoren?
1.2 Syns en ökad jämlikhet i möjlighet att utveckla kompetenser och
tillgodogöra sig utbildning?
1.3 Syns en ökad jämlikhet i möjligheter till arbete, goda
arbetsförhållanden och god arbetsmiljö?
1.4 Syns en ökad jämlikhet i tillgång till ekonomiska resurser?
1.5 Syns en ökad jämlikhet i tillgång till boende och goda närmiljöer?
1.6 Syns en ökad jämlikhet i människors handlingsutrymme och
möjligheter till hälsosamma levnadsvanor?
1.7 Syns en ökad jämlikhet i möjligheter till kontroll, inflytande och
delaktighet i samhället och det dagliga livet?
1.8 Syns en ökad jämlikhet i tillgången till hälsofrämjande- och
förebyggande hälso- och sjukvård?

Sida 28

2.2

2.3

2.1 Har folkhälsoplattformen etablerats och
skapat förutsättningar för en bättre organisering
av folkhälsoarbetet i Värmland?
2.2 Är folkhälsa och jämlikhet högst på den
politiska agendan i Värmland?
2.3 Är folkhälsa och jämlikhet på väg att bli
centralt i allt verksamhets-, policy- och
tjänsteutvecklingsarbete?

Remissutgåva

1.1

1.5

1.3

1.2

1.6
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1.7

1.4

1.8

Systematiskt arbete:
Process och åtgärdstyper

Åtgärdstyp 4: Genomföra, testa, skapa tillsammans
I samverkan mellan aktörer från olika samhällssektorer
genomföra insatser och testa idéer.

Det systematiska folkhälsoarbetet ska leda till att
identifiera hälsofrämjande faktorer och bakomliggande
orsaker till ohälsa samt genom handlingsplaner/insatser
kraftsamla aktörer att arbeta främjande med
bestämningsfaktorer för hälsa och förebyggande för att
stävja en negativ hälsoutveckling.

Skriv fram gemensamma handlingsplaner för att skapa
deltagande och följa upp hur insatsen bidrar till
folkhälsoplanens syfte.

Systematiken handlar om att både övergripande och
inom varje insatsområde 1.1 – 1.8 arbeta med att:

Åtgärdstyp 5: Följa upp, mäta, utvärdera, lära
Utvärdera insatsen med avseende på de genomgående
perspektiven. Utvärderingen ska undersöka alla delar av
processen och mål ska sättas för att följa hur de
genomgående perspektiven beaktas i alla åtgärderna.

Åtgärdstyp 1: Kartlägga, synliggöra, förstå:
• skillnader inom och mellan grupper i tillgång till
resurser
• bakomliggande orsaker till skillnaderna.
• hälsoutfall som är viktiga att kartlägga och följa
• aktörer som har en särskild betydelse

!

Åtgärdstyp 2: Analysera, prioritera:
• faktorer som är viktiga att jobba med
• grupper som är mest prioriterade
• aktörer som har möjlighet att göra nytta/skillnad
Åtgärdstyp 3: Utforma insatser, motivera till
ansvarstagande
I bred samverkan mellan de aktörer och målgrupper som
berörs utforma insatser för att öka jämlikheten i
resurstillgång inom insatsområdena.

Remissutgåva

Mänskliga
rättigheter
Ickediskriminering
Hållbar
utveckling

I bred samverkan mellan de aktörer och målgrupper som
berörs ta fram strukturer för att motivera till
ansvarstagande för att öka jämlikheten i resurstillgång
inom insatsområdena.
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Åtgärdstyp
1

2

3

4

5
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Handlingsplaner
Värmlands folkhälsoplan ämnar bidra till att bygga en
organisation för folkhälsoarbetet i länet som leder till
bättre möjligheter att arbeta med goda och jämlika
förutsättningar för hälsa i befolkningen. Att skapa ett
system som hanterar komplexitet så väl att det leder till
en ökad hanterbarhet av olika hälsoutmaningar likväl
som synliggörande av vilka förutsättningar som skapar
hälsa i den värmländska kontexten. De långsiktiga
effekterna av planens strategiska arbete blir en god och
jämlik hälsa.

Handlingsplaner kan syfta till att i bred samverkan
synliggöra och undersöka underliggande faktorer till
hälsa och hälsoutveckling i den värmländska kontexten.
Vad är viktigt för oss i Värmland att jobba med för att
öka jämlikhet i resurstillgång inom de åtta nationella
målområdena.
Handlingsplaner kan upprättas i syfte att arbeta inom de
nationella målområdena för att främja goda och jämlika
förutsättningar för hälsa för och inom särskilt utsatta
grupper som löper ökad risk för sämre hälsa. Denna typ
av handlingsplan upprättas om analys av
befolkningsdata och/eller forskning visar att det finns
grupper i befolkningen som är särskilt utsatta för
hälsorisker. Handlingsplanen syftar till involvering av
målgruppen likaväl som aktörer för att minimera
hälsorisker och främja hälsa.

Folkhälsoplattformen (se sidan 42) bidrar till det
länsgemensamma uppdraget att öka jämlik
resurstillgång inom de åtta målområdena för att öka
hälsan och minska skillnader i hälsa i den värmländska
befolkningen. För att lyckas med detta, måste
folkhälsoplattformen genom det systematiska arbetet
bidra till att ta fram handlingsplaner och insatser som
bryter ner den strategiska folkhälsoplanen till
genomförande och som kan leda och styra aktörers
samagerande.
Handlingsplaner upprättas i syfte att stimulera arbete
inom de nationella målområdena för att främja goda och
jämlika förutsättningar för hälsa. Handlingsplanerna kan
syfta till att främja hälsa och förebygga ohälsa i en
särskilt utsatt grupp och/eller att angripa en negativ
utveckling av ett hälsoutfall.

Handlingsplaner kan upprättas för att inom de nationella
målområdena för att främja goda och jämlika
förutsättningar och förebygga ohälsa i syfte att stävja en
negativ hälsoutveckling som identifierats genom
analyser av befolkningsdata. Handlingsplanen
kraftsamlar aktörer som är viktiga för hälsoutfallet för att i
samverkan synliggöra bakomliggande faktorer,
identifiera arbetsområden, genomföra insatser och följa
upp.

Handlingsplanerna har alltid systematiken att synliggöra
bakomliggande faktorer, identifiera arbetsområden,
genomföra insatser, utvärdera/följa upp och skicka
tillbaka ett lärande. I synliggörandeprocessen kan ett
antal viktiga faktorer identifieras som en, flera eller
många aktörer samarbetar kring för att förstärka, lyfta
fram, tillskapa och/eller tillgängliggöra i olika insatser.
Insatser genomförs med en påkopplad lärandeprocess
så att ett ytterligare synliggörande blir möjligt. Lärandet
återförs hela tiden till det gemensamma
länsövergripande folkhälsoarbetet.
Handlingsplanerna ska beakta alla de genomgående
perspektiven och inkorporera framgångsfaktorerna i
beskrivning av genomförande.
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Insatsområden
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1.1
Det tidiga livets villkor som
främjar god och jämlik hälsa
Barns utveckling och framtida hälsa påverkas av faktorer
under fosterstadiet och av förhållandena under barndomen.
Biologiska, psykologiska och sociala faktorer samspelar och
påverkar den långsiktiga hälsan hos barn. Forskningen har
visat att inlärningen hos barn beror, inte bara på biologiska,
neurologiska eller andra medicinska faktorer, utan den är i
högsta grad beroende av samspelet mellan barnets miljö,
erfarenheter, inlärning och arv.
En central aspekt i barnets utveckling är föräldrarnas
sociala, ekonomiska och pedagogiska resurser. Barn till
exempelvis föräldrar med knappa ekonomiska resurser eller
föräldrar med funktionsnedsättning har sämre livsvillkor
vilket bidrar till att påverka barnets och den blivande vuxnas
hälsa negativt samt att öka ojämlikhet i hälsa. Det tidiga
livets villkor är således även starkt kopplad till insatsområde
1.4 om inkomster och försörjningsmöjligheter.

Indikatorer av vikt för utvecklingen inom insatsområde 1.1 som
belyses av stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet är:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tobaksanvändning vid inskrivning vid mödrahälsovården
Riskbruk av alkohol vid inskrivning vid mödrahälsovården
Tobaksrökning i hemmet under spädbarnstiden
Identifiering av depression bland nyblivna mödrar*
Screening av barnets språkutveckling inom
barnhälsovården*
Andel barn inskrivna i förskolan
En förskola av hög kvalitet*
Hembesök av barnhälsovården*
Föräldrastöd

Indikatorer märkta med * är utvecklingsindikatorer eller
utvecklingsområden.

Eftersom ojämlikhet i uppväxtvillkoren ger barnet mindre
möjligheter att utvecklas i det tidiga livet är det av högsta
vikt att skapa, stötta och stärka en god start i livet och
motverka diskriminering. Det är också angeläget att barn
och unga i Värmland har kunskap om sina rättigheter.
För att öka jämlikheten i tillgången till resurser inom
målområde Det tidiga livets villkor och bidra till en hållbar
utveckling i länet är det viktigt att arbeta brett med
insatsområde 1.1 i Värmland. Folkhälsopolitiken framhåller
dock följande områden som speciellt viktiga:

-

Uppföljning av den förväntade förbättringen inom
insatsområde 1.1 sker genom en årligen rapporterad
bevakning av riktningsvisare 1.1. Utvärderingen baseras
på en samlad bedömning bestående av en kombination av;
A) genomförda åtgärder och utfallet av dessa,
B) hur väl de genomgående perspektiven efterlevts,
C) utvecklingen inom ett antal indikatorer.

En jämlik mödra- och barnhälsovård
En förskola av god kvalitet
Att barnperspektivet tas i beaktande

!

Åtgärd – kartlägg, synliggör, förstå
Åtgärd – analysera, prioritera
Åtgärd – utforma insatser, ta fram metodik
Åtgärd – genomför, testa, skapa
Åtgärd – följ upp, mät, utvärdera, lär

Indikatorer som ingår i uppföljningen av insatsområde 1.1
består av en sammanvägning av indikatorer belysta i
stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet och
indikatorer specifika för Värmland. Mer information om
uppföljning finns på sidan 28.

Riktningsvisare 1.1

Mänskliga
rättigheter

Syns en ökad jämlikhet i uppväxtvillkoren?

Ickediskriminering
Hållbar
utveckling

Mål 1.1
Ökad jämlikhet i uppväxtvillkoren.
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Insatsområden
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1.2
Kompetenser, kunskaper och
utbildning som främjar god och
jämlik hälsa
Indikatorer av vikt för utvecklingen inom insatsområde 1.2 som
belyses av stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet är:

Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och
hälsa. Livsvillkor, levnadsvanor och andra förhållanden
som bidrar till god hälsa är bättre och mer hälsofrämjande
bland personer med högre utbildningsnivå. Förvärvade
kunskaper och kompetenser genom utbildning ger
möjlighet till att stärka psykologiska och sociala resurser
samt reell möjlighet att påverka den egna situationen, vilket
kan minska fysiska och psykosociala risker.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Eftersom individers kunskaper, färdigheter och hälsa byggs
under hela livet är det viktigt att alla barn, unga och vuxna
ska ha möjlighet att utveckla kompetenser och kunskaper
samt tillgodogöra sig en god utbildning oberoende av
sociala och ekonomiska förhållanden, ålder,
könstillhörighet och funktionsnedsättning.
Skolan är en arena som når alla barn och unga och
därmed har en grundläggande roll i arbetet för en god och
jämlik hälsa. God hälsa och en bra miljö i förskolan och
skolan med daglig rörelse är förutsättningar för att barn
och elever ska kunna utvecklas och lära sig. I skolarbetet
ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och
estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och
livsstilsfrågor ska uppmärksammas.

o
o
o
o
o
o

Indikatorer märkta med * är utvecklingsindikatorer eller
utvecklingsområden.

För att åstadkomma en god och jämlik hälsa och öka
jämlikheten i tillgången till resurser inom målområde
Kompetenser, kunskaper och utbildning som också bidrar
till en hållbar utveckling i länet är det viktigt att arbeta brett
med insatsområde 1.2 i Värmland. Folkhälsopolitiken
framhåller dock följande områden som speciellt viktiga:
-

En god och likvärdig tillgång till utbildning
En god lärandemiljö
Säkerställa att alla får möjlighet att nå sin fulla potential i
skolan och att mänskliga rättigheter, inklusive
barnkonventionen, efterlevs

!

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan
respektive gymnasieskolan
Sociala relationer mellan lärare och elev
Elever som känner sig trygga i skolan
Elever som blivit mobbade
Elever som upplever stress i skolan
Elever som uppger att skolarbetet är stimulerande
Skolans fysiska miljö*
Tillgång till elevhälsan*
Elever i åk 9 med gymnasiebehörighet
Elever med gymnasieexamen inom fyra år
Möjlighet till vuxenutbildning*
Rekrytering till högskola/universitet (social mobilitet)*
Funktionsnedsättning som påverkar närvaro och deltagande
i skolan
Universitetsstuderande som upplever att deras
funktionsnedsättning påverkar deras möjlighet att studera*
Undervisning i frågor som kan påverka hälsan*
Tidigt identifiera barn med inlärningssvårigheter*
Stöd och anpassning av verksamheten efter barnets behov*
Elever i grundskolan med hög frånvaro*
Elever som klarat den kommunala vuxenutbildningen i
svenska för invandrare (SFI)

Åtgärd – kartlägg, synliggör, förstå
Åtgärd – analysera, prioritera
Åtgärd – utforma insatser, ta fram metodik
Åtgärd – genomför, testa, skapa
Åtgärd – följ upp, mät, utvärdera, lär

Uppföljning av den förväntade förbättringen inom
insatsområde 1.2 sker genom en årligen rapporterad
bevakning av riktningsvisare 1.2. Utvärderingen baseras
på en samlad bedömning bestående av en kombination av;
A) genomförda åtgärder och utfallet av dessa,
B) hur väl de genomgående perspektiven efterlevts,
C) utvecklingen inom ett antal indikatorer.
Indikatorer som ingår i uppföljningen av insatsområde 1.2
består av en sammanvägning av indikatorer belysta i
stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet och
indikatorer specifika för Värmland. Mer information om
uppföljning finns på sidan 28.

Riktningsvisare 1.2

Mänskliga
rättigheter

Syns en ökad jämlikhet i möjlighet att utveckla
kompetenser och tillgodogöra sig utbildning?

Ickediskriminering
Hållbar
utveckling

Mål 1.2
Ökad jämlikhet i möjlighet att utveckla kompetenser
och tillgodogöra sig utbildning.
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Insatsområden
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1.3
Arbete, arbetsförhållanden och
arbetsmiljö som främjar god
och jämlik hälsa
Samband mellan arbete, arbetslöshet och hälsa
framkommer tydligt inom forskningen. Sysselsättning och
ekonomisk trygghet är viktigt för hälsan, och för de allra
flesta är arbete den primära källan till inkomster.

Indikatorer av vikt för utvecklingen inom insatsområde 1.3 som
belyses av stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet är:
o
o
o
o
o

Arbete och god arbetsmiljö är centrala områden för att
uppnå jämlik hälsa. Människor som arbetar har i regel
bättre hälsa än de som saknar ett arbete eller
sysselsättning. Arbetsmarknaden i Sverige är tudelad.
Personer med låg utbildning, personer med
funktionsnedsättning och utrikes födda har markant lägre
chans att få ett arbete. Gynnsamma arbetsförhållanden
stärker personlig utveckling, hälsa och välbefinnande,
medan ogynnsamma arbetsförhållanden ökar risken för
ohälsa. Personer i arbetaryrken har generellt en sämre
arbetsmiljö.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

För att åstadkomma förbättringar för de breda grupper
som redan är på arbetsmarknaden krävs en sammanhållen
arbetsmiljöpolitik med en god kompetensförsörjning, men
också möjligheter till arbetsbyte inom och utanför
pågående anställning och kunskap om arbete och hälsa i
rehabiliteringskedjorna.

Indikatorer märkta med * är utvecklingsindikatorer eller
utvecklingsområden.

En god och jämlik hälsa åstadkoms genom att människor
ges möjligheter till sysselsättning och därmed möjligheter
att agera och generera resurser.
För att öka jämlikheten i tillgången till resurser inom
målområde Arbete, arbets-förhållanden och arbetsmiljö
och bidra till en hållbar utveckling i länet är det viktigt att
arbeta brett med insatsområde 1.3 i Värmland.
Folkhälsopolitiken framhåller dock följande områden som
speciellt viktiga:
-

Uppföljning av den förväntade förbättringen inom
insatsområde 1.3 sker genom en årligen rapporterad
bevakning av riktningsvisare 1.3. Utvärderingen baseras
på en samlad bedömning bestående av en kombination av;
A) genomförda åtgärder och utfallet av dessa,
B) hur väl de genomgående perspektiven efterlevts,
C) utvecklingen inom ett antal indikatorer.

Stärka humankapitalet, genom utbildningssatsningar,
för personer som saknar gymnasieutbildning
Motverka diskriminering och minska inträdeshinder för
att underlätta för särskilt utsatta grupper att ta sig in på
arbetsmarknaden

!

Sysselsättningsgrad
Arbetslöshet
Långtidsarbetslöshet
Arbetslöshet hos personer med funktionsnedsättning
Andelen nyanlända i arbete eller studier två år efter avslutad
insats inom etableringsuppdraget
Unga som varken arbetar eller studerar
Utbildning/fortbildning för att underlätta inträde på
arbetsmarknaden*
Andel utrikesfödda med högskoleutbildning och
okvalificerade arbeten*
Habilitering/rehabilitering*
Tidsbegränsad anställning
Otrygga anställningar*
Tid som läggs på obetalt omsorgs- och hushållsarbete*
Undersysselsatta deltidsanställda
Tillgång till företagshälsovård
Krav-kontroll i arbetet
Medarbetares inflytande över arbetsvillkor*
Fysisk belastning
Bullrig arbetsmiljö
Arbetstagarnas egen bedömning av sin arbetsförmåga

Åtgärd – kartlägg, synliggör, förstå
Åtgärd – analysera, prioritera
Åtgärd – utforma insatser, ta fram metodik
Åtgärd – genomför, testa, skapa
Åtgärd – följ upp, mät, utvärdera, lär

Indikatorer som ingår i uppföljningen av insatsområde 1.3
består av en sammanvägning av indikatorer belysta i
stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet och
indikatorer specifika för Värmland. Mer information om
uppföljning finns på sidan 28.

Riktningsvisare 1.3
Syns en ökad jämlikhet i möjligheter till arbete, goda
arbetsförhållanden och god arbetsmiljö?

Mänskliga
rättigheter
Ickediskriminering

Mål 1.3
Ökad jämlikhet i möjligheter till arbete, goda
arbetsförhållanden och god arbetsmiljö.

Hållbar
utveckling
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Insatsområden
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1.4
Inkomster och
försörjningsmöjligheter som
främjar god och jämlik hälsa
Ett centralt område för att uppnå jämlik hälsa och en av de
viktigaste faktorerna för skillnader i hälsa är människors
ekonomiska och sociala trygghet i form av inkomster och
försörjningsmöjligheter.

Indikatorer av vikt för utvecklingen inom insatsområde 1.4 som
belyses av stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet är:
o
o
o

Främst i de lägre inkomstskikten gäller att ju högre
inkomsterna är, desto friskare är individen och desto längre
är den förväntade livslängden. En god och jämlik hälsa kan
uppnås genom att inrikta arbetet på att stärka människors
egna möjligheter till sysselsättning och därmed möjligheter
att agera och generera ekonomiska resurser men också på
att stödja människor när deras egna ekonomiska resurser
inte räcker till.

o
o
o
o
o
o
o
o

Detta insatsområde är starkt kopplad till insatsområde 1.1
om det tidiga livets villkor eftersom föräldrarnas sociala,
pedagogiska och ekonomiska resurser är centrala
aspekter i barnets utveckling.

Ekonomisk standard
Gini-koefficienten (inkomstspridning)
Inkomstökningen i procent hos de 40 procent av
befolkningen som har lägst inkomst i befolkningen jämfört
med inkomstökningen i hela befolkningen
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns
mediannettoinkomst
Låg ekonomisk standard (relativ)
Låg inkomststandard (absolut)
Varaktig låg ekonomisk standard (relativ)
Varaktigt låg inkomststandard (absolut)
Saknar kontantmarginal, vuxna
Långvarigt ekonomiskt bistånd, vuxna biståndstagare
Överskuldsatta

För att öka jämlikheten i tillgången till resurser inom
målområde Inkomster och försörjningsmöjligheter och
bidra till en hållbar utveckling i länet är det viktigt att arbeta
brett med insatsområde 1.4 i Värmland. Folkhälsopolitiken
framhåller dock följande område som speciellt viktig:
-

Uppmärksamma grupper i särskilt utsatta situationer
med knappa ekonomiska marginaler
Uppföljning av den förväntade förbättringen inom
insatsområde 1.4 sker genom en årligen rapporterad
bevakning av riktningsvisare 1.4. Utvärderingen baseras
på en samlad bedömning bestående av en kombination av;
A) genomförda åtgärder och utfallet av dessa,
B) hur väl de genomgående perspektiven efterlevts,
C) utvecklingen inom ett antal indikatorer.

!

Åtgärd – kartlägg, synliggör, förstå
Åtgärd – analysera, prioritera
Åtgärd – utforma insatser, ta fram metodik
Åtgärd – genomför, testa, skapa
Åtgärd – följ upp, mät, utvärdera, lär

Indikatorer som ingår i uppföljningen av insatsområde 1.4
består av en sammanvägning av indikatorer belysta i
stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet och
indikatorer specifika för Värmland. Mer information om
uppföljning finns på sidan 28.

Riktningsvisare 1.4

Mänskliga
rättigheter

Syns en ökad jämlikhet i tillgång till ekonomiska resurser?

Ickediskriminering
Hållbar
utveckling

Mål 1.4
Ökad jämlikhet i tillgång till ekonomiska resurser.
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Insatsområden

Remissutgåva

1.5
Boende och närmiljö som
främjar god och jämlik hälsa
Bostaden är en viktig plats för återhämtning, vila och
rekreation. En sund, trygg och trivsam boendemiljö är
också ett grundläggande mänskligt behov. Den som inte
har rimligt goda boendeförhållanden har svårt att klara
övriga delar av livet, såsom t.ex. utbildning och arbete,
vilket i sin tur har stor betydelse för hälsan. Låg
socioekonomisk position samvarierar med hög exponering
för olika riskfaktorer i boende och närmiljön, och genom
detta ökar risken för ohälsa, sjukdom och en ojämlik hälsa.
Att känna sig trygg i sitt boende har också stor betydelse
för viljan och lusten att vistas utomhus i närområdet.

Indikatorer av vikt för utvecklingen inom insatsområde 1.5 som
belyses av stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet är:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Samhällsplaneringen bör därför motverka segregation och
exponering för skadliga miljöfaktorer. Med ett jämlik hälsoperspektiv inom samhällsplanering kan förändringar
åstadkommas som påverkar människors levnadsvillkor och
minskar ojämlikhet i hälsa.

Indikatorer märkta med * är utvecklingsindikatorer eller
utvecklingsområden.

Att ha tillgång till en god bostad i ett område som ger
samhälleliga förutsättningar för social gemenskap bidrar till
trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa.
För att öka jämlikheten i tillgången till resurser i målområde
Boende och närmiljö och bidra till en hållbar utveckling i
länet är det viktigt att arbeta brett med insatsområde 1.5 i
Värmland. Folkhälsopolitiken framhåller dock följande
områden som speciellt viktiga:
-

-

Uppföljning av den förväntade förbättringen inom
insatsområde 1.5 sker genom en årligen rapporterad
bevakning av riktningsvisare 1.5. Utvärderingen baseras
på en samlad bedömning bestående av en kombination av;
A) genomförda åtgärder och utfallet av dessa,
B) hur väl de genomgående perspektiven efterlevts,
C) utvecklingen inom ett antal indikatorer.

Tillgång till en fullgod och ekonomiskt överkomlig
bostad
Bostadsområden som är socialt hållbara, som
motverkar boendesegregation och främjar trygghet, tillit
och en god och jämlik hälsa
Sunda boendemiljöer på lika villkor med förbättrad
luftkvalitet, minskat trafikbuller och tillgång till
grönstruktur samt tillgång till en god förskole- och
skolmiljö

!

Underskott på bostäder till vissa utsatta grupper i utsatta
situationer (kommunnivå)
Hemlöshet*
Barn som berörs av vräkningar
Hushåll med osäkert boende
Trångboddhet
Boendesegregation*
Avstått från att gå ut ensam, vuxna
Barn som begränsas p.g.a. rädsla för brott, åk 9
Tillgång till samhällsservice*
Offentliga platser med fysisk tillgänglighet för alla*
Dålig luftkvalitet inomhus, vuxna
Dålig luftkvalitet i närheten av bostaden, vuxna
Årsmedelvärden för luftburna partiklar i städer*
Störd av trafikbuller, vuxna
Grönområden på gångavstånd från bostaden saknas, vuxna

Åtgärd – kartlägg, synliggör, förstå
Åtgärd – analysera, prioritera
Åtgärd – utforma insatser, ta fram metodik
Åtgärd – genomför, testa, skapa
Åtgärd – följ upp, mät, utvärdera, lär

Mänskliga
rättigheter

Indikatorer som ingår i uppföljningen av insatsområde 1.5
består av en sammanvägning av indikatorer belysta i
stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet och
indikatorer specifika för Värmland. Mer information om
uppföljning finns på sidan 28.

Riktningsvisare 1.5
Syns en ökad jämlikhet i tillgång till boende och goda
närmiljöer?

Ickediskriminering

Mål 1.5

Hållbar
utveckling

Ökad jämlikhet i tillgång till boende och goda
närmiljöer.

Sida 36

Insatsområden

Remissutgåva

1.6
Levnadsvanor som främjar god
och jämlik hälsa
Många av förutsättningarna för en god hälsa påverkas av
livsvillkoren och av individens egna val och levnadsvanor.
Hälsosamma levnadsvanor utgör skyddsfaktorer som ökar
sannolikheten för en god hälsa. Individers levnadsvanor
skiljer sig åt beroende på deras sociala miljö,
utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar.

Indikatorer av vikt för utvecklingen inom insatsområde 1.6 som
belyses av stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet är:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Rökning, alkohol, dåliga matvanor, fysisk inaktivitet och
sömnproblem är välkända riskfaktorer för att insjukna
ibland annat cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.
Socioekonomiska skillnader är tydliga för samtliga av dessa
levnadsvanor och återfinns i alla åldersgrupper. En god
och jämlik hälsa inom området levnadsvanor uppnås
genom främjande av människors handlingsutrymme och
möjligheter till hälsosamma levnadsvanor, samtidigt som
hänsyn tas till hur olika sociala grupper påverkas.
För att öka jämlikheten i tillgången till resurser inom
målområde Levnadsvanor och bidra till en hållbar
utveckling i länet är det viktigt att arbeta brett med
insatsområde 1.6 i Värmland. Folkhälsopolitiken framhåller
dock följande områden som speciellt viktiga:
-

Begränsad tillgänglighet till hälsoskadliga produkter
Ökad tillgänglighet till hälsofrämjande produkter, miljöer
och aktiviteter
Hälsofrämjande och förebyggande arbete med
levnadsvanor i välfärdens verksamheter till exempel
hälso- och sjukvård samt omsorg

Daglig tobaksrökning, vuxna
Tobakskonsumtion, skolelever
Anskaffning av cigaretter, skolelever
Riskkonsumtion alkohol, vuxna
Tidig debutålder alkohol, skolelever
Anskaffning av alkohol, skolelever*
Narkotikabruk under senaste året, vuxna
Narkotikaanvändning (någon gång), skolelever
Blivit erbjuden prova eller köpa narkotika, skolelever
Riskabelt spelande, vuxna
Riskabla spelvanor, skolelever
Samlag utan kondom med tillfällig partner, vuxna
Konsumtion av sötad dryck ≥2 ggr per vecka, vuxna
Konsumtion av läsk dagligen, skolbarn
Aktiv transport
Tillgång till idrottsplatser i närområdet*
Fördelning av stöd till föreningar efter behov*
Fysisk aktivitet, vuxna samt fysisk aktivitet, skolbarn
Stillasittande, vuxna
Stillasittande, barn*
Äter grönsaker dagligen, vuxna
Äter grönsaker dagligen, skolbarn
Hälsosamtal i skolan, fokus på levnadsvanor*
Måltidspolicy i förskola, skola, på arbetsplatser och inom
äldreomsorgen

Indikatorer märkta med * är utvecklingsindikatorer eller
utvecklingsområden.

Uppföljning av den förväntade förbättringen inom
insatsområde 1.1 sker genom en årligen rapporterad
bevakning av riktningsvisare 1.1. Utvärderingen baseras
på en samlad bedömning bestående av en kombination av;
A) genomförda åtgärder och utfallet av dessa,
B) hur väl de genomgående perspektiven efterlevts,
C) utvecklingen inom ett antal indikatorer.

!

Åtgärd – kartlägg, synliggör, förstå
Åtgärd – analysera, prioritera
Åtgärd – utforma insatser, ta fram metodik
Åtgärd – genomför, testa, skapa
Åtgärd – följ upp, mät, utvärdera, lär

Indikatorer som ingår i uppföljningen av insatsområde 1.1
består av en sammanvägning av indikatorer belysta i
stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet och
indikatorer specifika för Värmland. Mer information om
uppföljning finns på sidan 28.

Riktningsvisare 1.6

Mänskliga
rättigheter

Syns en ökad jämlikhet i människors handlingsutrymme
och möjligheter till hälsosamma levnadsvanor?

Ickediskriminering
Hållbar
utveckling

Mål 1.6
Ökad jämlikhet i människors handlingsutrymme och
möjligheter till hälsosamma levnadsvanor.
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Insatsområden

Remissutgåva

1.7
Kontroll, inflytande och
delaktighet som främjar god
och jämlik hälsa

Indikatorer av vikt för utvecklingen inom insatsområde 1.7 som
belyses av stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet är:

Kontroll och inflyttande över ens egna levnadsvillkor och
samhällets utveckling är faktorer som är tätt
sammankopplade med individens självförtroende och
självkänsla.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sannolikheten att uppleva sig ha sämre kontroll och
inflytande över sina egna livsvillkor och utvecklingen av
samhället i stort är större bland personer med lägre
socioekonomisk position. Samma negativa mönster gäller
för känsla av gemenskap och delaktighet.
För att åstadkomma en god och jämlik hälsa bör arbetet
inriktas på att främja alla individers möjligheter till kontroll,
inflytande och delaktighet i samhället och i det dagliga
livet– oavsett socioekonomisk bakgrund, kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga,
sexuell läggning, ålder eller geografisk hemvist. Individer
och grupper som i lägre utsträckning än andra har
möjlighet till kontroll, inflytande och delaktighet bör särskilt
prioriteras.

o

Valdeltagande i allmänna val
Möjligheter till inflytande i kommunen*
Tillit till samhällets institutioner
Deltagande i sociala aktiviteter, vuxna
Tillit till andra, vuxna
Utsatt för diskriminering och kränkande behandling, vuxna
Utsatt för trakasserier, vuxna
Utsatt för våld, vuxna
Utsatt för hot om våld, vuxna
Våld i nära relationer, vuxna och barn*
Utsatthet för sexuellt våld, barn*
Egenmakt/självbestämmande i sexualitet och sexuella
relationer*
Brukarbedömning*

Indikatorer märkta med * är utvecklingsindikatorer eller
utvecklingsområden.

För att öka jämlikheten i tillgången till resurser inom
målområde Kontroll, inflytande och delaktighet och bidra till
en hållbar utveckling i länet är det viktigt att arbeta brett
med insatsområde 1.7 i Värmland. Folkhälsopolitiken
framhåller dock följande områden som speciellt viktiga:
-

-

Ett jämlikt deltagande i det civila samhället
Arbetet för de mänskliga rättigheterna och med att
motverka diskriminering och annan kränkande
behandling samt frihet från hot och våld
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Ökad kontroll, inflytande och delaktighet för vissa
individer och grupper

!

Uppföljning av den förväntade förbättringen inom
insatsområde 1.7 sker genom en årligen rapporterad
bevakning av riktningsvisare 1.7. Utvärderingen baseras
på en samlad bedömning bestående av en kombination av;
A) genomförda åtgärder och utfallet av dessa,
B) hur väl de genomgående perspektiven efterlevts,
C) utvecklingen inom ett antal indikatorer.

Åtgärd – kartlägg, synliggör, förstå
Åtgärd – analysera, prioritera
Åtgärd – utforma insatser, ta fram metodik
Åtgärd – genomför, testa, skapa
Åtgärd – följ upp, mät, utvärdera, lär

Indikatorer som ingår i uppföljningen av insatsområde 1.7
består av en sammanvägning av indikatorer belysta i
stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet och
indikatorer specifika för Värmland. Mer information om
uppföljning finns på sidan 28.

Riktningsvisare 1.7

Mänskliga
rättigheter

Syns en ökad jämlikhet i möjligheter till kontroll, inflytande
och delaktighet i samhället och det dagliga livet?

Ickediskriminering
Hållbar
utveckling

Mål 1.7
Ökad jämlikhet i möjligheter till kontroll, inflytande och
delaktighet i samhället och det dagliga livet.
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Insatsområden

Remissutgåva

1.8
En hälsofrämjande hälso- och
sjukvård som främjar god och
jämlik hälsa
En jämlik och hälsofrämjande hälso-och sjukvård har en
viktig roll i arbetet med att minska hälsoklyftorna. För en
god och jämlik hälsa är det central att vården är tillgänglig
för alla som behöver hälso-och sjukvård.

Indikatorer av vikt för utvecklingen inom insatsområde 1.8 som
belyses av stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet är:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vården bör vara tillgänglig efter behov och verka
hälsofrämjande och förebyggande och med ett
systematiskt jämlikhetsfokus. Hälso- och sjukvården bör
erbjuda vård som ger bästa hälsoresultat med befintliga
resurser.
Patienter bör erbjudas hälsofrämjande och förebyggande,
behandlande och rehabiliterande insatser av god kvalitet
samt med delaktighet och kontinuitet. Behandling bör utgå
från patientens behov och möjligheter.

o
o
o

För att öka jämlikheten i tillgången till resurser inom
målområde En hälsofrämjande hälso-och sjukvård och
bidra till en hållbar utveckling i länet är det viktigt att arbeta
brett med insatsområde 1.8 i Värmland. Folkhälsopolitiken
framhåller dock följande områden som speciellt viktiga:
-

o
o
o

Tillgänglighet som motsvarar olika behov
Vårdmöten som är hälsofrämjande och skapar
förutsättningar för jämlika insatser och resultat
Hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande och
förebyggande arbete
En god, tillgänglig och jämlik tandvård
Att regioner leder, styr och organiserar sin verksamhet i
syfte att ge förutsättningar för en jämlik vård

!
Mänskliga
rättigheter
Ickediskriminering

Avstått läkarvård trots upplevt behov
Upplevelse av vårdmötet, involvering och delaktighet
Upplevelse av vårdmötet, information och kunskap
Upplevelse av vårdmötet, barn*
Uppfattar att vården ges på lika villkor
MPR-vaccination, barn
HPV-vaccination
Screening för livmoderhalscancer
Patienter som diskuterat levnadsvanor med primärvården
Rådgivning vid daglig rökning för vuxna med särskild risk*
Prevention och behandling för ohälsosamma levnadsvanor i
specialiserad öppenvård och primärvård*
Riktade hälsoundersökningar*
Tillgång till ungdomsmottagningar*
Varit i behov av tandläkarvård men avstått p.g.a.
ekonomiska skäl, vuxna
Regelbundna tandundersökningar, vuxna
Regelbundna tandundersökningar, barn*
Jämlik vård utförd av enskilda vårdgivare (möjlighet för den
enskilda vårdgivaren att följa upp om den vård de själva ger
utförs jämlikt)*

Indikatorer märkta med * är utvecklingsindikatorer eller
utvecklingsområden.

Uppföljning av den förväntade förbättringen inom
insatsområde 1.8 sker genom en årligen rapporterad
bevakning av riktningsvisare 1.8. Utvärderingen baseras
på en samlad bedömning bestående av en kombination av;
A) genomförda åtgärder och utfallet av dessa,
B) hur väl de genomgående perspektiven efterlevts,
C) utvecklingen inom ett antal indikatorer.
Indikatorer som ingår i uppföljningen av insatsområde 1.8
består av en sammanvägning av indikatorer belysta i
stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet och
indikatorer specifika för Värmland. Mer information om
uppföljning finns på sidan 28.

Åtgärd – kartlägg, synliggör, förstå
Åtgärd – analysera, prioritera
Åtgärd – utforma insatser, ta fram metodik
Åtgärd – genomför, testa, skapa
Åtgärd – följ upp, mät, utvärdera, lär

Riktningsvisare 1.8
Syns en ökad jämlikhet i tillgången till hälsofrämjande- och
förebyggande hälso- och sjukvård?

Hållbar
utveckling

Mål 1.8
Ökad jämlikhet i tillgången till hälsofrämjande- och
förebyggande hälso- och sjukvård.
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Remissutgåva

2.1

2.2

Sida 40

2.3

Remissutgåva
2.1
Etablera Värmlands
folkhälsoplattform som motor för
det folkhälsostrategiska arbetet i
Värmland
Insatsområden

Det kommer behövas en tydlig struktur, bra processer och
delvis nya arbetssätt som matchar utmaningarna som
folkhälsoplanen vill adressera. Det innebär sannolikt att
fortsätta med saker, börja med nya saker och sluta med
några saker. Men det är också viktigt att skapa former för
att kontinuerligt ta lärdom av allt arbete som görs och att
göra denna kunskap tillgänglig.
Folkhälsoplanen ämnar att bidra till etableringen av
Värmlands folkhälsoplattform som motor och verkstad för
folkhälsoarbetet i hela Värmland. Idén handlar om att
bygga, skapa och förankra en plattform i syfte om att
samla och tillgängliggöra den kunskap, kompetens och
förmåga som krävs för det systematiska folkhälsoarbetet
(se sidan 30). Att göra det möjligt för många aktörer att
delta, ta del av och bidra för att tillsammans kunna arbeta
MED folkhälsa.

Syftet med alla insatser som utgår från
folkhälsoplattformen är att öka jämlik tillgång till resurser
inom de åtta insatsområdena. Alla insatser ska följas upp
så att ett lärande kan byggas, vilket är ett av syftena med
folkhälsoplattformen. För varje verkstad eller arbete, måste
det finnas ett påkopplat lärande, så att vi hela tiden
tillsammans kan synliggöra fler bakomliggande orsaker och
förstå fler samband som leder till hälsa och hälsoutveckling
i den värmländska kontexten.

Region Värmlands uppdrag

Någon behöver ta ansvar för plattformens uppbyggnad och
utveckling. Planen föreslår att plattformen faciliteras av
Region Värmland där det finns kompetens inom
folkhälsovetenskap, folkhälsoanalys, mänskliga rättigheter,
social/ekologisk/ekonomisk hållbarhet, metodstöd och
tjänstedesign

Plattformen är en idé och innehållet behöver arbetas fram i
bred delaktighet inom ramen för planarbetet. Men tanken
är att plattformen bland annat bör:
• Bidra till det systematiska folkhälsoarbetet inom insatsområden
1.1 – 1.8
• Bidra till folkhälsa och jämlikhet är högst på den politiska
agendan i Värmland (insatsområde 2.2)
• Bidra till att folkhälsa och jämlikhet är centralt i allt verksamhets, policy- och tjänsteutvecklingsarbete (insatsområde 2.3)
• Bidra till förmåga att arbeta i komplexitet med fokus på
uthållighet och långsiktighet för det hälsofrämjande och
förebyggande folkhälsoarbetet

Genom att facilitera plattformen kan regionen tillsammans
med många andra utveckla insatser som leder arbetet i
riktningen om att minska skillnader i resurstillgång inom
folkhälsopolitikens åtta målområden.

Uppdraget att facilitera plattformen innebär att främja
delaktighet, underlätta diskussioner och
förändringsprocesser samt synliggöra de aktörer,
verksamheter, nätverk, projekt och insatser som idag finns
på den värmländska folkhälsoarenan och koppla dem till
folkhälsoplattformen.
Faciliteringen innebär också att sammanföra initiativ,
verksamheter och aktörer till samskapande och
samagerande på lika villkor och med förståelse för olika
aktörers egenart.

• Skapa möjligheter för politiker och verksamhetsföreträdare att
ta del av och synliggöra ojämlikhet i hälsa
• Utgöra underlag för beslut och vid fördelning av resurser
• Bidra till att skapa och genomföra insatser
• Följa upp samt kontinuerligt och gemensamt lära av insatser
som genomförs

Folkhälsa skapas i samhället, inte på plattformen.
Plattformen bör snarare ses som en resurs vilken kan
samla och inspirera de aktörer som är viktiga för goda och
jämlika förutsättningar inom ett eller flera insatsområden
och skapa gemensamma insatser och handlingsplaner
samt utveckla samarbeten mellan aktörer.
Folkhälsoplattformen syftar också till att tända
”folkhälsoljus” och göra aktörer medvetna om att de är
med och skapar goda och jämlika förutsättningar för hälsa
genom sitt arbete. Plattformen skapas efter de behov och
möjligheter som finns hos de aktörer som kan och vill
ansluta sig till den.
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Att stötta, följa upp, utbilda, informera och inspirera aktörer
och insatser som finns på folkhälsoplattformen är en annan
viktig del. Vidare innebär faciliteringen att bistå med
underlag för uppföljning och analys av hälsoutvecklingen i
länet.
Folkhälsoplattformen kan stötta en viss typ av aktörer i
deras strategiska folkhälsouppdrag genom exempelvis
nätverk, utbildningar och konsultation. Exempelvis är den
regionala politiken, kommuner, hälso- och sjukvård och
idéburen sektor aktörer av särskild betydelse för
folkhälsoarbetet och kan behöva särskilt utformat stöd i att
driva folkhälsoarbete i enlighet med sina uppdrag.

Remissutgåva

Resurser på folkhälsoplattformen

För att underlätta ett brett deltagande behöver aktörer
känna delaktighet och inkludering. Det behöver vara
möjligt för aktörer att växla upp sitt eget arbete via och
tillsammans med plattformen. Fokus bör ligga på
utbyte av kunskaper och kompetenser, snarare än att
en aktör levererar något till alla.

#Överenskommelser
Överenskommelser är den högsta nivån av deltagande
i plattformen. Det innebär att organisationer kommer
överens om en fråga och jobbar formellt tillsammans
för att hantera den.

Därför bör plattformens innehåll utformas på ett sätt
som möjliggör delaktighet och inkludering.

Exempel på överenskommelser är utvecklingsarbeten
inom Nya Perspektiv samt överenskommelsen mellan
offentliga och idéburna aktörer i Värmland.

Plattformen behöver utvecklas i samverkan men
föreslås exempelvis innehålla följande:

#Samverkan
Ingen organisation äger folkhälsofrågan och kan inte
heller arbeta för jämlik hälsa på egen hand. Samverkan
är viktigt och syftar till att skapa värde för
organisationer. Målet med samverkan är dock att hitta
potentiella samarbeten för att skapa värde för
värmlänningarna, antingen genom att koordinera
insatser eller göra gemensamma insatser.

#Invånarforum
Ett forum för möten mellan invånare och andra aktörer
i folkhälsosystemet. Digitalt och fysiskt. Möjligheter för
invånare att engagera sig i det regionala/lokala
folkhälsoarbetet samtidigt som folkhälsoaktörer får
tillgång till invånares kunskaper, erfarenheter och
engagemang.

#Verktyg/Processer
Centralt är att hitta och utveckla sätt att samlas runt
frågorna med deltagande i 360-grader, att kunna
jobba med dynamiska system snarare än linjära
processer och att göra det abstrakta konkret och för
att hitta hävstänger där systeminterventioner behöver
göras.

#Folkhälsoresurser
Resurser för folkhälsoarbete där vem som helst kan
bidra. Resurser kan vara i form av tid, pengar,
personer eller kunskap i syfte om att förbättra och
minska skillnader i befolkningens hälsa. Resurserna
kan ställas till förfogande av enskilda aktörer eller av
aktörer i samverkan.

#Kunskapsunderlag
Som komplement till folkhälsplanen tillgängliggörs olika
kunskapsunderlag. De tas fram för att stötta
folkhälsoplanens syfte och öka kunskapen om
folkhälsa och folkhälsoarbete hos alla relevanta aktörer
i Värmland. Underlagen kan vara digitala eller i annan
form och tas fram i samverkan och efter behov.
Kunskapen om folkhälsa och folkhälsoarbete i
Värmland kommer hela tiden att öka genom arbete
med folkhälsoplanen och kunskapsunderlaget kan på
det sättet hela tiden bli djupare och bredare.

#Nätverk
Befintliga och framtida initiativ i form av nätverk bör
knytas till och/eller initieras av plattformen i syfte om att
minska ojämlikhet i hälsa.
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Insatsområden
#Digital hemvist
En digital hemvist för folkhälsoplattformen är en digital
och webbaserad yta där allt som kopplar till
plattformen kan samlas och göras tillgängligt.
Exempelvis folkhälsodata (statistik, berättelser,
forskning med mera), pågående fall, goda exempel,
media (filmer, bilder, ljud, mallar), digitala utbildningar,
metodbanker, etc.
Bör också innehålla någon typ av digitalt forum med
verktyg och sätt för aktörer att samverka.
#Stöd: Social innovation
Folkhälsoplattformen bör vara nära kopplat till
regionens stödsystem för innovation och framförallt
social innovation. För att skapa möjligheter för
idébärare med potential att förbättra folkhälsan i
Värmland att ta sin idé vidare.

#Utbildning
Om Folkhälsa ska prioriteras politiskt samt vara
centralt i utvecklingen av verksamheter, ledning och
styrning, policy och tjänster är det troligt att en stor
kompetenshöjande insats behövs. Både i folkhälsoteori
och metoder/verktyg/processer för att jobba med
frågan.

#Granskning och uppföljning
Plattformen bör jobba för att synliggöra, förbättra, följa
upp och utvärdera folkhälsoarbetet i Värmland, med
särskilt fokus på utsatta/sårbara grupper. Viktiga
perspektiv är barnrätt, mänskliga rättigheter, universell
utformning och normkritik.

#Folkhälsodata och analys
En viktig del i det granskande och uppföljande arbetet
är folkhälsodata. Denna kan i stora drag delas in i
kvantitativ respektive kvalitativ (också kallad tjock)
folkhälsodata. Kvantitativa data är många datapunkter
med lite information i varje punkt och beskriver vad
som händer i större skala i ett givet system. Det
omfattar bland annat befolkningsundersökningar
såsom Liv & Hälsa. Tjockdata förmedlar varför något
sker på mikro- eller individnivå genom att lyfta fram
berättelser, känslor, mening och perspektiv.

Folkhälsoplattformen behöver samla in och analysera
dessa data samt tillgängliggöra informationen på
lämpliga och målgruppsanpassade sätt.

#Folkhälsodata och analys
Högskolor och universitet spelar viktiga roller som
kunskapsskapare och kunskapsförmedlare genom att
bedriva utbildning och forskning samt med den så
kallade tredje uppgiften, att sprida kunskap till
allmänheten. Akademin härbärgerar en solid bas för
folkhälsoområdet, men agerar också som ständig
skapare av ny kunskap.
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Värmland har gemensamt möjlighet att skapa bättre
organisering av folkhälsoarbetet med stöd från
insatsområde 2.1.
Uppföljning av utvecklingen inom insatsområde 2.1 skall
ske i form av en samlad bedömning bestående av en
kombination av
A) genomförda åtgärder och utfallet av dessa,
B) hur väl de genomgående perspektiven efterlevts,
C) utvecklingen inom ett antal indikatorer.
Indikatorer och insatser av vikt för utvecklingen inom
insatsområde 2.1 är:
• Har ett manifest för folkhälsoplattformen tagits fram i
bred delaktighet?
• Finns en digital hemvist för plattformen?

• Har pågående initiativ samlats till plattformen?
• Har underlag och metodstöd för strategiskt
folkhälsoarbete i enlighet med folkhälsoplattformens
manifest arbetats fram?
• Har utbildningar inom folkhälsoteori samt systematiskt
folkhälsoarbete tagits fram och genomförts?
• Har media i enlighet med folkhälsoplanens
kommunikationsplan producerats och publicerats?
• Har indikatorer och uppföljningsprocesser för att följa
riktningsvisarna i enlighet med planens
uppföljningsstruktur arbetats fram?
• Har användningen av hälsoekonomiska metoder och
analyser etablerats?
• Har indikatorer och uppföljningsprocesser för att följa
om och hur samverkan i systemet utvecklas tagits
fram?
• Har både kvalitativa och kvantitativa folkhälsodata
samlats in, analyserats och publicerats?
• Har samverkan och koordinering av regionala nätverk
initierats?
• Har kopplingar och synergieffekter mellan
utvecklingsarbetet Nya perspektiv och det
folkhälsostrategiska arbetet genom folkhälsoplanen
samt den föreslagna folkhälsoplattformen synliggjorts?

• Har fall och goda exempel identifierats för publicering
och spridning?
• Har möjligheter för invånarforum,
levande bibliotek och ersättningsmodeller setts över?
• Har möjligheter att gemensamt resurssätta
folkhälsoarbete setts över? (tid, pengar, personer,
kunskap, etc).

Riktningsvisare 2.1
Har folkhälsoplattformen etablerats och skapat
förutsättningar för en bättre organisering av
folkhälsoarbetet i Värmland?

#Media
Folkhälsoplattformen kan både producera, samla och
tillgängliggöra material i form av berättelser, filmer,
bilder, mallar, forskning, länkar, artiklar, etc.

Mål 2.1

Särskilt bör lärande från tidigare och pågående
folkhälsoarbete göras tillgängligt.

Organiseringen av folkhälsoarbetet i Värmland har
förbättrats genom etableringen av
folkhälsoplattformen.

Sida 43

Insatsområden
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2.2
Folkhälsa och jämlikhet är
fortsatt högst på den politiska
agendan i Värmland
Värmland har gemensamt möjlighet att skapa bättre
organisering av folkhälsoarbetet med stöd från
insatsområde 2.2.

Politisk viljeinriktning är en förutsättning för att
förändringsarbete ska få genomslag i organisationer och
bli långsiktigt hållbar. Folkhälsa måste finnas och
diskuteras i den politiska vardagen.

Uppföljning av utvecklingen inom insatsområde 2.2 skall
ske i form av en samlad bedömning bestående av en
kombination av
A) genomförda åtgärder och utfallet av dessa,
B) hur väl de genomgående perspektiven efterlevts,
C) utvecklingen inom ett antal indikatorer.

Folkhälsoplanen ämnar därför arbeta för att folkhälsa
och jämlikhet ska vara högst på den politiska agendan i
Värmland.
I de fall folkhälsofrågan inte finns tydligt uttryckt på
agendan kan arbetet ta fasta på de pågående och stora
samhällsutmaningar som redan diskuteras. Dessa öppna
fönster kan exempelvis handla om social hållbarhet,
Agenda 2030 eller omställningen till en god och nära
vård. Det ger öppningar för att lyfta hur folkhälsoarbete
och en mer jämlik hälsa kan bidra, som medel, till
lösningen.

Indikatorer och insatser av vikt för utvecklingen inom
insatsområde 2.2 är:
• Har kunskapshöjande aktiviteter kring folkhälsa och
folkhälsopolitiken för politiker, andra styrande
funktioner samt profession genomförts?
• Har kommuner biståtts med stöd och underlag för att
växla upp det kommunala folkhälsoarbetet?

Sätta folkhälsan på den politiska agendan

• Har arbete för breda överenskommelser bland de
offentliga parterna i Värmland skett?

Med hjälp av folkhälsoplanen och folkhälsoplattformen
ska de utmaningar som finns på agendan kopplas till
folkhälsoarbetet och jämlikhet i hälsa – antingen som
medel eller mål. Befolkningens hälsa är både ett resultat
av välfärdens verksamheter och en förutsättning för
många verksamheters måluppfyllelse.

• Har det skett en utveckling och justering av
regionplanens mål rörande folkhälsa?
• Har arbete för främjat folkhälsoperspektiv i
implementeringen av Värmlandsstrategin skett?
• Har det skett fortsatt arbete med att undersöka och
utveckla kopplingar och synergieffekter mellan den
strategiska styrningen av utvecklingsarbetet Nya
perspektiv och länets folkhälsoarbete?

Riktningsvisare 2.2
Är folkhälsa och jämlikhet högst på den
politiska agendan i Värmland?

Mål 2.2
Organiseringen av folkhälsoarbetet har förbättrats
genom att folkhälsa och jämlikhet är högst på den
politiska agendan i Värmland.

Sida 44

Insatsområden
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2.3
Folkhälsa och jämlikhet är
centralt i allt verksamhets-,
policy- och tjänsteutvecklingsarbete
Värmland har gemensamt möjlighet att skapa bättre
organisering av folkhälsoarbetet med stöd från
insatsområde 2.3.

Att minska ojämlikhet i bestämningsfaktorerna för hälsa
kräver arbete för att förändra det system och de strukturer
som skapar ojämlikhet. Planen lyfter mänskliga rättigheter,
icke-diskriminering och hållbar utveckling som viktiga
perspektiv för folkhälsoarbetet.

Uppföljning av utvecklingen inom insatsområde 2.3 skall
ske i form av en samlad bedömning bestående av en
kombination av
A) genomförda åtgärder och utfallet av dessa,
B) hur väl de genomgående perspektiven efterlevts,
C) utvecklingen inom ett antal indikatorer.

Med stöd i folkhälsoplanen behövs också se till att folkhälsa
och jämlikhet är centralt i allt utvecklingsarbete,
beslutsfattande samt tjänste- och policyutveckling.
Med en tjänstelogisk ansats kan aktörer som vanligtvis
benämns som producenter och konsumenter istället
förklaras som resursintegrerande aktörer. Det offentligas
uppdrag handlar då i hög grad om att tillgängliggöra
resurser för att andra aktivt ska kunna bidra till ett
gemensamt värdeskapande. Folkhälsolanen ämnar skapa
värde i form av god och jämlik hälsa. För att uppnå det är
olika samhällsaktörer beroende av varandra, men inte
minst också beroende av att värmlänningarna kan
tillgodogöra sig de resurser som tillgängliggörs och
därigenom aktivt bidra till värdeskapandet.

Indikatorer och insatser av vikt för utvecklingen inom
insatsområde 2.3 är:
• Har vi utforskat och utvecklat vår gemensamma
förmåga i institutionellt arbete?
• Har vi utforskat och utvecklat vår gemensamma
förmåga i normkritik?
• Har vi utforskat och utvecklat vår förmåga att
använda systemdesign som verktyg?

• Har vi utvecklat vår förmåga i arbete med universell
utformning?

Värdeskapande avgörs av förmågan till samspel mellan
resurser i systemet. Värdet god och jämlik hälsa
producerar alla deltagare på folkhälsoplattformen, inklusive
invånarna i Värmland, genom att gemensamt ställa
resurser till förfogande och aktivt bidra till värdeskapande.

• Har vi utvecklat vår gemensamma förmåga att
använda folkhälsoplanens framgångsfaktorer
(nycklarna) i policy- och styrnings- processer?
• Har vi utforskat och utvecklat förmåga hos ledning
och styrning i region och kommuner att arbeta i
komplexa processer? Exempelvis via
utvecklingsarbetet Nya perspektiv.

Det blir därför av yttersta vikt att jobba institutionellt, det vill
säga med normer, strukturer och mekanismer som
påverkar samverkan. Aktörer behöver förstå varandras
logiker och arbeta för att bryta det som inte fungerar,
skapa det som saknas och behålla det som är bra.

• Har vi arbetat med att ta fram och föreslå ett
människocentrerat beslutssystem?

Fokus ligger således på att möjliggöra utbytet av kunskap
och kompetenser mellan de resursintegrerande aktörerna.

• Har vi utforskat och utvecklat vår förmåga att samla
in, tolka, förstå, använda och kommunicera olika
typer av data (kvalitativ/kvantitativ) i tjänste-, policyoch verksamhetsutveckling samt i styrnings- och
ledningsprocesser?

Följande nycklar är viktiga framgångsfaktorer för att lyckas
och folkhälsoplanen behöver bidra till att de utvecklas:
A.
B.
C.
D.
E.

Institutionellt arbete
Design och universell utformning
Normkritik och normmedvetenhet
Ledning och styrning
Människocentrerat beslutsfattande

Riktningsvisare 2.3
Är folkhälsa och jämlikhet på väg att bli centralt i allt
verksamhets-, policy- och tjänsteutvecklingsarbete?

Mål 2.3
Organiseringen av folkhälsoarbetet har förbättrats
genom att folkhälso- och jämlikhetsperspektivet är
centralt i allt policy- och tjänsteutvecklingsarbete.
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EFFEKTER
för folkhälsan i Värmland
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Förväntade effekter
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Förväntade effekter
Syftet med Värmlands folkhälsoplan 2021-2029 är att bygga en organisation för
folkhälsoarbetet i länet som leder till bättre möjligheter att arbeta med goda och jämlika
förutsättningar för hälsa i befolkningen. Det syftar till att skapa ett system som hanterar
komplexitet så väl att det leder till en ökad hanterbarhet vid olika samhällsförändringar och
omvälvande utvecklingar. Folkhälsoplanen föreslår elva insatsområden att arbeta inom för att
adressera två strategiska inriktningar. Rätt genomfört kommer arbetet hjälpa Värmland att
uppnå ett stabilt system som kan hantera de folkhälsoutmaningar vi står inför och ta oss mot
visionen om att vara bäst i Sverige på folkhälsa. De långsiktiga effekterna av planens
strategiska arbete blir därmed en god och jämlik hälsa, oberoende av vad som händer i
omvärlden.
Förväntade effekter nedan beskriver förväntade långsiktiga effekter av det strategiska och
långsiktiga folkhälsoarbete som planen föreslår. Bättre hälsoutfall och jämlik hälsa bör ses
som en förväntad effekt av ett långsiktigt och systematiskt folkhälsoarbete. En utvärdering av
hur väl de förväntade effekterna har uppnåtts skall göras i slutet av folkhälsoplanens
giltighetstid.
Genom att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och systematiskt folkhälsoarbete förväntas
folkhälsoplanen bidra till följande effekter på lång sikt:

Förbättrade förutsättningar för
god och jämlik hälsa

Förbättrade förutsättningar att
uppnå Värmlandsstrategins mål

Risken att utsättas för risker som påverkar
hälsan negativt minskar överlag, och särskilt
i utsatta grupper

Folkhälsoplanen bidrar direkt till att hjälpa
Värmland att uppnå effektmålen i
Värmlandsstrategin rörande:

Mottaglighet och sårbarhet för ohälsa
minskar överlag, och särskilt i utsatta
grupper

•
•
•

De sociala och ekonomiska konsekvenserna
av ohälsa minskar överlag, och särskilt i
utsatta grupper

Samt indirekt till att uppnå övriga effektmål i
Värmlandsstrategin

Förbättrade förutsättningar för
samverkan och utveckling

God och jämlik hälsa
Tillgång till kompetens
Hållbar livskvalité

Förbättrade förutsättningar för
hållbar utveckling och
mänskliga rättigheter

Fler aktörer i Värmland arbetar med
folkhälsa

Mänskliga rättigheter genomsyrar allt
folkhälsoarbete i Värmland

Mer resurser satsas på att arbeta med
folkhälsa i Värmland

Folkhälsoarbetet i Värmland syftar till att
främja en hållbar utveckling

Resurser för att arbeta med folkhälsa i
Värmland nyttjas mer effektivt

Allt folkhälsoarbete grundas i ett normkritiskt
förhållningssätt
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Förändringsteori
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Folkhälsoplanens
förändringsteori
Folkhälsoplanens förändringsteori tar utgång i det långsiktiga målet och bryter i
omvänd kronologisk ordning ner planen i en stegvis teoretisk förändring.

Vilka baseras på…

För att få önskade effekter
behöver vi först uppnå…

Folkhälsoarbetet i
Värmland
behöver
organiseras
för arbete
enligt den
nationella
folkhälsopolitiken

Ja?
----Nej?

Det finns
skillnader i
hälsa
mellan olika
grupper i
Värmland

Problem/
Utmaningar
Utgångsläget
och utmaningar
vi står inför som
behöver
hanteras för
arbete mot den
långsiktiga
målen, vilka
därmed också
behöver
adresseras med
hjälp av planen.

För att uppnå mål och
resultat behöver vi
jobba med…

Strategiska
inriktningar
Strategiskt
fokus för att
bidra till måluppfyllandet.

Insatsområden
Mål som planen
behöver bidra till
att vi i Värmland
närmar oss.

Riktningsvisare
Hjälper oss att
svara på om vi är
på är rätt väg
mot att nå
uppsatta mål.
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För att arbeta mot det långsiktiga
målet behöver vi nå effekter på
både kort och längre sikt…

Effekter
Effektmål
Effektmålen
beskriver
förväntade
långsiktiga effekter
av det strategiska
och långsiktiga
folkhälsoarbete
som planen
föreslår.

Långsiktigt
mål
Långsiktigt mål
Vår målbild som
också tydliggör
folkhälsoarbetets
bidrag till
Visionen om att
Värmland
förändrar
Världen!
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determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. Länk: CSDH swe
Folkhälsomyndigheten, 2020 På väg mot en god och jämlik hälsa. Stödstruktur för det statliga folkhälsoarbetet. Länk:
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Andra källor, i urval
www.folkhalsomyndigheten.se
www.globalamalen.se
www.barnombudsmannen.se
www.jamstall.nu
www.regionvarmland.se/folkhalsa
www.regionvarmland.se/folkhalsaisiffror
www.regeringen.se
www.skr.se
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Remissutgåva

FOLKHÄLSOPLAN
2021-2029

Remissinstanser organisationer
Folkhälsoplan 2021-2029
Arvika kommun
Eda kommun
Filipstad kommun
Forshaga kommun
Grums kommun
Hagfors kommun
Karlstad kommun
Kil kommun
Kristinehamn kommun
Munkfors kommun
Storfors kommun
Sunne kommun
Säffle kommun
Torsby kommun
Årjäng kommun

Länsstyrelsen Värmland
Karlstads universitet
Gammelkroppa skogsskolan
Bergsskolan
Wermlands opera
Västanå teater

Funktionsrätt Värmland
SKPF Värmland
SPF Värmland
PRO Värmland
RPG Värmland
SRF Värmland

ABF
Agera Värmland
Amningshjälpen
Anonyma Alkoholister
BRIS region mitt
Brottsofferjourernas Regionråd i Värmland
BUFFF Värmland
EBL-Skolan
Folkbildarna Värmland
Folkuniversitetet
Friskvården Värmland
Fritidsbanken
Föreningen Hjärnkoll i Värmland
Föräldrastödet i Värmland
Hela Människan
Ibn Rushd Studieförbund, Värmland
IGITEGO
Internationella Qvinnoföreningen Värmland
IOGT.NTO juniordistrikt Värmland
Karlstads kyrkliga stadsmission
Mansforum i Värmland
Medborgarskolan
MHF
NBV Värmland
NTF Värmland
Nätverket Värmlands Idéburna
RBU
RFSL
RSMH
Rädda Barnen Värmland
Samverkansnätverk med trossamfund i Karlstad
Scouternas Nykterhetsförbund
SELMA-gruppen
Sensus Studieförbund Väst

SISU
Studiefrämjandet
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Vuxenskolan
Suicide Zero
Svenska Röda Korset
Vänskafferiet
Värmlands idrottsförbund
Värmlands länkråd
Värmlands läns kvinnojourer
Värmlands Nykterhetsförbund
Värmlandsidrotten
Svenska Kyrkan
Islamiska kulturföreningen
Afganska kulturföreningen
Katolska kyrkan
Korskyrkan
Buddisterna
Pingstförsamlingen

Centerpartiet Värmland
Kristdemokraterna Värmland
Liberalerna Värmland
Miljöpartiet Värmland
Moderaterna Värmland
Sjukvårdspartiet Värmland
Socialdemokraterna Värmland
Sverigedemokraterna Värmland
Vänsterpartiet Värmland

Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Västmanland

Västra Götalandsregionen
Region Örebro län

Arvika-Eda samordningsförbund
Fryksdalens samordningsförbud
Klaraälvdalens samordningsförbund
Samordningsförbundet BÅD-ESÅ
Samordningsförbundet Östra Värmland
Samordningsförbundet Samspelet

Paperprovince
Compare
Coompanion Värmland
Karlstads Innovation Park
Nifa
IUC
Visit Värmland
Almi
Svenskt näringsliv
Företagarna
Rise
Drivhuset Karlstad
Ung företagsamhet
Handelskammaren Värmland

IF Metall
Unionen
SACO
Vision
LO
TCO

Arbetsförmedlingen

Folkhälsomyndigheten
Boverket
Elsäkerhetsverket
Energimyndigheten
Fastighetsmäklarinspektionen
Försäkringskassan
Hav och Vatten
Hushållningssällskapet
Jordbruksverket
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
LRF Värmland
Värmlands museum
Migrationsverket
MUCF
Tillväxtanalys
Myndigheten för yrkeshögskolan
Naturvårdsverket
Svenska ESF-rådet
Skogsstyrelsen
Kulturrådet
Skolverket
Naturskyddsföreningen
SKR
Tillväxtverket
Trafikverket
Universitetskanslerämbetet
Vinnova
Konsumentverket
MSB
Rekryteringsmyndigheten
Pensionsmyndigheten
Svenska Miljöinstitutet
Riksteatern
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Handläggare:
Daniel Bekking
Personalchef

Tjut - Insatser för minskad sjukfrånvaro och fysisk aktivitet
Diarienummer: KS/2021:205
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Människors träningsvanor och fysiska aktivitet har påverkats under året med pandemin
och andelen personer som inte rör sig alls har ökat. Forskare vid Mälardalens högskola
har genomfört en studie för att undersöka hur pandemin har påverkat den fysiska
aktivitetsnivån. Resultaten visar att den fysiska aktiviteten hos svenskar har minskat till
följd av coronapandemin och att kvinnors fysiska aktivitet har påverkats mer än männens.
Kvinnorna säger sig också vara mindre nöjda med livet just nu. En delförklaring kan
vara att kvinnor har fått ta ett större ansvar för att få vardagen att fungera under
pandemin, men ytterligare studier krävs för att förstå orsaken till könsskillnaderna.
Eftersom forskning tydligt visar på såväl hälso- som sociala vinster med fysisk aktivitet
är frågan om minskad vardagsmotion och ett ökat stillasittande en viktig fråga. På bara
några veckor uppstår negativa hälsoeffekter om den fysiska aktiviteten minskar kraftigt.
Kvarstår den fysiska inaktiviteten över tid ökar risken för bl.a. högt blodtryck, minskad
muskelmassa, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, depression och förtida död 1.
Välmående hänger ihop med fysisk aktivitet
Personer med högre nivåer av fysisk aktivitet säger sig vara mycket nöjda med livet just
nu. Omvänt; personer med lägre nivåer av fysisk aktivitet är inte är så nöjda med livet.
22 procent (fler män än kvinnor) menar att de mår bättre idag än för ett år sedan.
Samtidigt menar 24 procent att de mår sämre och här är kvinnorna överrepresenterade 2.
För Storfors kommun som arbetsgivare så finns således en risk för ökad sjukfrånvaro
vid minskad fysisk aktivitet. För att stimulera till ökad fysisk aktivitet och försöka nå
alla medarbetare föreslås följande aktivitet under innevarande verksamhetsår;
Som en åtgärd för att stimulera till ökad fysisk aktivitet så föreslås kommunstyrelsens
arbetsutskott att besluta om en riktad åtgärd för att stimulera till fysisk a ktivitet.

Finansiering
Finansiering inom befintlig budget, ansvar 110 kommunledning, verksamhet 9208. Kostnad
beräknad till ca 140 tkr exklusive arbetstid.

1
2

Källa, www.idrottsforskning.se
Källa, www.idrottsforskning.se

STORFORS
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-04-26

Sida 2 (2)
Diarienummer
KS/2021:205

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut:
Samtliga månadsanställda medarbetare erhålla ett kostnadsfritt träningskort för 5
tillfällen á 350 kr. Det första av de fem tillfällena består av individuell vägledning som
kan genomföras på arbetstid vid träningsanläggning i Storfors, exempelvis i anslutning
till lunch eller arbetspassets slut. Resterande fyra träningstillfällen utförs på
medarbetarens fritid. Vikarier med månadslön innefattas i beräkningen
Finansiering inom befintlig budget, ansvar 110 kommunledning, verksamhet 9208.
Kostnad beräknad till ca 140 tkr exklusive arbetstid.

Beslutet ska skickas till
Mats Öman, Kommunchef
Daniel Bekking, Personalchef

