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Uppdrag handlingsplan Strategi för hälsa 
  
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 15 december 2017 
beslutat att anta Strategi för hälsa och att stödja kommuner, landsting och regioner i 
arbetet för att de gemensamma målen i Strategi för hälsa ska uppnås år 2022. Strategi 
för hälsa innebär en stor möjlighet för våra viktigaste välfärdsaktörer att gemensamt 
bidra till ökad hälsa och minskad ohälsa. Oavsett hur långt din kommun, landsting eller 
region har kommit så innebär målen i Strategi för hälsa en start för det fortsatta 
praktiska arbetet. 
  
På SKL:s kongress 2015 beslutades enigt att arbeta fram en ”Sammanhållen långsiktig 
strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg”. I 
beslutet betonades att arbetsprocessen i sig var lika viktig som att formulera en 
gemensam strategi för hälsa. Efter en bred förankring med förtroendevalda och chefer i 
ledande ställning i kommuner, landsting och regioner har ett förslag på struktur för 
strategin tagits fram. Strategin omfattar skola, socialtjänst, vård och omsorg och hälso- 
och sjukvård. Den innehåller förslag på gemensamma och mätbara mål och indikatorer. 
  
Robertsfors kommuns Folkhälsoråd är ett viktigt samverkansorgan där 
kommunstyrelsens utskott och förvaltningen tillsammans med företrädare för 
Landstinget och andra samhällsfunktioner kan diskutera, initiera och utveckla insatser 
inom folkhälsa i vår kommun. I folkhälsorådet ingår politiker från kommunstyrelsen samt 
representanter från nämnd för folkhälsa och primärvård för Umeåregionen. 
Representation i rådet finns även från verksamhetsansvariga chefer inom landstinget 
och kommunen samt företrädare för civilsamhället. Ordförande för folkhälsorådet är 
socialutskottets ordförande. Vid behov adjungeras andra beroende på frågornas art. 
  
Representanterna har till uppgift att implementera de prioriterade områdena i respektive 
organisationer/verksamheter. Uppdrag och roller bör även specificeras i kommunens 
folkhälsopolitiska program. 
  
Samverkan syftar till att främja människors hälsa och livskvalite. Det övergripande målet 
är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. Förutom de nationella folkhälsomålen ingår även de förebyggande arbetet 
kring ANDTS- och brottsförebyggande arbete i rådets underlag. 

 
Robertsfors kommun har ett folkhälsopolitiskt program i behov av att uppdateras. 
Folkhälsorådet har uppmärksammat behovet av ett program som tydliggör kommunens 
vilja för ett fortsatt folkhälsoarbete. Eftersom att SKL nu tagit fram en tydlig strategi för 
hälsa med tillhörande mål föreslås att Robertsfors kommuns fullmäktige antar den 
strategin för hälsa med tillhörande mål och istället ger Folkhälsorådet uppdraget att ta 
fram en handlingsplan för hälsa för arbetet i Robertsfors kommun. Folkhälsorådet kan 
då få ansvar för att handlingsplanen för perioden 2018-2020 bereds och att förslag till 
folkhälsoplan för genomförande presenteras för kommunstyrelsen juni 2018. 



  
Folkhälsorådets uppdrag blir därefter att: 

● Följa och analysera hälsoutvecklingen hos kommunens invånare 
● Följa upp handlingsplanen för Robertsfors kommun och verksamheternas 

arbete med folkhälsa utifrån de planer och beslut som KS/KF fattat. 
● Årligen avrapportera sitt arbete till KS 

  
Bilaga: Länk till rapport. Strategi för hälsa 

  
Kommunstyrelsens förslag 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
  

● Anta Strategi för Hälsa med tillhörande mål samt ge kommunstyrelsen uppdraget att 
anta handlingsplan för implementering av strategin för 2018-2020, senast juni 2018. 

  
● Handlingsplanen ska beredas av Folkhälsorådet. 
 
 

 






