Länsgemensam
folkhälsopolicy för Kronobergs län
med prioriteringar 2012-2015

Länsgemensam vision

En god hälsa för alla!
För hållbar utveckling och
tillväxt i Kronobergs län
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Definitioner och begrepp
ANDTS är en förkortning för Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel.
Barnfattigdom Det finns ingen officiell definition av barnfattigdom i Sverige.
Rädda barnens definition av begreppet är barn som antingen lever i familjer med låg
inkomsstandard enligt SCB:s definition (lägre disponibel inkomst än normen för boendekostnad och baskonsumtion) eller i familjer som uppburit försörjningsstöd någon gång
under året (Rädda Barnen 2010).
Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå
som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar således inte bara om att hälsan bör
vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämlikt fördelad som möjligt (Janlert).
Folkhälsoarbete är systematiska, målinriktade, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
insatser för att åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen (Janlert).
Hälsa beskriver ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Inte bara
frånvaro av sjukdom eller skada (Socialstyrelsen).
Hälsofrämjande arbete innebär åtgärder som fokuserar på att stärka eller bibehålla
människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Avsikten är att stärka människors
möjlighet till delaktighet och tilltro till egen förmåga (Socialstyrelsen).
Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. (Brundtlandrapporten
FN-rapporten Vår gemensamma framtid 1987).
Hållbar tillväxt är en del av en hållbar och långsiktig samhällsutveckling där ekonomisk
tillväxt skapar förutsättningar för att utveckla samhället. Tillväxten är hållbar när ekonomisk
tillväxt sker samtidigt som mänskliga resurser utvecklas och miljömässiga värden långsiktigt tas till vara (Tillväxtverket 2012).
Idéburna organisationer är en samlad benämning för en organisation som är fristående
från den offentliga sektorn samt har allmännytta eller medlemsnytta – inte vinstintresse
– som främsta drivkraft. Exempelvis folkrörelser, stiftelser, trossamfund och föreningar
(Regeringskansliet 2008:1).
Riskbruk är ett alkoholbruk som medför förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och
sociala konsekvenser (Folkhälsoinstitutet).
Sjukdomsförebyggande arbete innebär åtgärder som syftar till att förhindra uppkomst
av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem
(Socialstyrelsen).
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Förord
En god hälsa för alla – För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län är
visionen för det länsgemensamma folkhälsoarbetet. För att skapa förutsättningar att
nå visionen har en länsgemensam folkhälsopolicy tagits fram. Den har utformats i
samverkan och antagits av länets samtliga kommuner, landstinget, länsstyrelsen och
regionförbundet.
Genom att arbeta i en gemensam riktning skapar vi goda förutsättningar för en jämlik
hälsa och välmående för länets invånare. Förutom egenvärdet i en god hälsa, stärker
en frisk befolkning också förutsättningarna för en hållbar utveckling i regionen.
Ett strategiskt val är att folkhälsopolicyn utgår från de faktorer som påverkar hälsan,
istället för att utgå från sjukdom och hälsoproblem. Alla de elva nationella folkhälsomålen ligger som grund för det länsgemensamma arbetet och de insatser som blir
aktuella. Under periden 2012-2015 har länets politiker valt att ha ett extra fokus på
målområde 3 Barns och ungas uppväxtvillkor och målområde 11 Tobak, alkohol,
narkotika, doping och spel.
Folkhälsopolicyn ligger som grund för kommande längsgemensamma och lokala
handlingsplaner. Dessa ska förstärka och möjliggöra länets gemensamma utveckling.
Samverkan och samsyn är nyckeln till framgång.

MARKARYDS
KOMMUN
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Hälsa på lika villkor
En god folkhälsa handlar om hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Att oberoende av ålder, kön, bostadsort, etnisk tillhörighet, språk,
social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionshinder
kunna uppnå bästa möjliga psykiska och fysiska hälsa. Detta är också
det övergripande målet för folkhälsopolitiken på nationell nivå.
Hälsa är ett mångfacetterat begrepp och handlar inte bara om frånvaro
av sjukdom. I begreppet ligger också sådant som rör miljön, livskvalitet, relationer, förmågan att hantera livets svårigheter, att kunna förverkliga sina livsmål och ha möjlighet till meningsfull sysselsättning.
Upplever man livet som begripligt, hanterbart och meningsfullt, det
vill säga har en känsla av sammanhang, har man större möjlighet att
påverka sin situation och välja hälsosamma levnadsvanor. Detta gäller
till exempel mat, motion och om man väljer att avstå från att använda
tobak eller alkohol.
Den enskildes hälsa påverkas av samhällsfaktorer som vård och omsorg, skola och utbildning, integration, arbetsmarknad och samhällsplanering med mera (figur 1). Dessa faktorer styrs av politiska beslut
på lokal, regional och nationell nivå. Här finns således möjligheter för
samhället att påverka folkhälsan och ge förutsättningar för hälsa på lika
villkor.
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Figur 1. Faktorer som påverkar hälsan. Figur hämtad ur
Folkhälsopolitisk rapport 2010. Källa G.Dahlgren och
M.Whitehead.

Genom att rösta och engagera sig i
samhällsdebatten kan den enskilde
indirekt påverka de beslut som tas
på politisk nivå. Delaktighet och inflytande är viktiga faktorer för hälsan
för alla, både i ett övergripande perspektiv och i vardagen. När det gäller
barn och unga har vuxna ett ansvar att
göra dem delaktiga och att utgå från
barnets bästa, i enlighet med barnkonventionen.

En bra grund för ett framgångsrikt folkhälsoarbete1
är ett gemensamt ansvarstagande mellan offentlig
sektor, ideella krafter och
den enskilda människan.
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Investering i folkhälsa
Ohälsosamma levnadsvanor och olycksfall beräknas kosta samhället
minst 120 miljarder kronor per år2. Om ohälsan vore jämt fördelad
över landet skulle detta för Kronobergs del innebära en kostnad på
2,4 miljarder kronor per år. Genom att satsa på förebyggande arbete
kan dessa kostnader minskas. De långsiktiga samhällsekonomiska
vinsterna står att finna i en ökad produktivitet och minskade kostnader
för bland annat sjukvård och socialt stöd. Socioekonomiska beräkningar är ett sätt att värdera olika förebyggande insatser i ett ekonomiskt perspektiv.
Som modellen nedan visar innebär tidiga och förebyggande insatser
en direkt men kortsiktig kostnad medan det genererar vinst på sikt.
Därför behövs ett långsiktigt perspektiv när kostnader för folkhälsoarbete värderas.
Kostnad
Tidiga och
förebyggande
insatser

Tid
Frisk befolkning

Vinst

Figur 2. Figur hämtad från Folkhälsoinstitutets
skrift Framtidens folkhälsa – allas ansvar.

Folkhälsan kan påverkas genom politiska beslut och att satsa
på folkhälsoarbete är en lönsam investering för framtiden.
Förutom egenvärdet i en god hälsa stärker en frisk befolkning
också förutsättningarna för en hållbar utveckling och tillväxt.
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Folkhälsoarbetet
i Kronobergs län
När en genomgång av hälsoläget i Kronobergs län gjordes 2008 framkom det att regionen ur flera perspektiv hade en god välfärd. Stora
skillnader mellan kommunerna och mellan olika befolkningsgrupper
gjorde sig dock synliga3. I det regionala utvecklingsprogrammet 2009
betonades folkhälsofrågornas betydelse för regionens utveckling och
attraktionskraft i framtiden4.
En fördjupad kartläggning av folkhälsoarbetet i länet 2010 visade
på komplexiteten och mängden av aktörer involverade i arbetet5.
Den visade också på behovet av en gemensam plattform för prioriteringar, samverkan samt behovet av konkreta handlingsplaner.
Med kartläggningen som grund beslöt länets samtliga kommuner,
Landstinget Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län och
Regionförbundet södra Småland 2011 att utforma en länsgemensam
folkhälsopolicy.

Vision för folkhälsoarbetet i Kronobergs län
Med policyn som grund kraftsamlar Kronoberg för en god folkhälsa
på lika villkor för alla länsinvånare. Länsgemensamma och lokala
handlingsplaner gör ett strategiskt och långsiktigt arbete i samverkan
möjligt. En övergripande dialog mellan samhällets olika aktörer ger
också förutsättningar för ett resurseffektivt och framgångsrikt arbete.
Folkhälsoperspektivet finns med i alla beslut som påverkar individens
hälsa såsom samhällsplanering, infrastruktur, förskola och skola,
hälso- och sjukvård och socialtjänst m m. Hälsoekonomiska beräkningar underlättar prioriteringar av hälsofrämjande och förebyggande insatser.
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Länsgemensam
folkhälsopolicy
En länsgemensam folkhälsopolicy med efterföljande handlingsplaner
gör det möjligt att kraftsamla runt folkhälsofrågorna i länet. Policyn
utgår från den nationella folkhälsopolitiken med de 11 målområdena:
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel (ANDTS)6
I den länsgemensamma kartläggningen av folkhälsoarbetet prioriterade samtliga aktörer målområde 3 och 11 högst för det egna folkhälsoarbetet. Därför valdes också dessa områden som fokus för policyn.
Folkhälsopolicyn bygger även på Barnkonventionen7 och den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige som antogs
juni 2010.8
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Målområde 3

Barns och ungas
uppväxtvillkor
Vision för målområde 3
I Kronoberg satsar vi på barn från födseln och ger varje barn möjlighet
att utvecklas optimalt efter sina egna förutsättningar. Alla barn och unga
• är delaktiga i frågor som berör dem,
• har tillgång till trygga vuxna och en förskola av god kvalitet,
• har en trygg skolgång, går ut grundskolan med godkända betyg
och har möjlighet att fullfölja en gymnasieutbildning,
• har möjlighet till fortsatta studier, arbete eller annan meningsfull
sysselsättning efter avslutad skolgång,
• har tillgång till en positiv fritid och goda miljöer,
• har möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande,
• har tillgång till en god och lättillgänglig vård,
• som riskerar ohälsa eller befinner sig i riskmiljöer uppmärksammas
i ett tidigt skede och får den hjälp och det stöd som behövs.
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Bakgrund
Alla barn och unga har rätt att växa upp under likvärdiga villkor
samt utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.
En god uppväxt har stor betydelse för hälsan och i barndomen
läggs grunden för framtidens levnadsvanor. Goda levnadsvanor,
goda psykiska och fysiska miljöer är viktiga ur ett folkhälsoperspektiv.
Alla barn och unga har dock inte samma möjligheter till goda
och trygga uppväxtvillkor vilket kan avspegla sig i en ojämlik
hälsa. Att växa upp med bristande omsorg, utsättas för kränkande
behandling, våld, missbruk, traumatiserade eller psykiskt sjuka
föräldrar är betydande riskfaktorer för barnets hälsa. Fattigdom
utgör också en hälsorisk för alla och drygt en tiondel av Sveriges
barn lever i barnfattigdom. Att leva i ekonomiskt utsatta hushåll
ökar risken för att utsättas för våld i hemmet och mobbing i skolan9.
För att kunna garantera barn och unga en trygg uppväxt krävs det
att samhället kan ge generellt stöd och tidigt identifiera, ge skydd
och stödja barn och familjer med svårigheter. För detta behövs
en helhetssyn, kunskap och samverkan inom och mellan verksamheter. Ett extra fokus på genusperspektivet är viktigt i detta sammanhang. Varje aktör har också ett ansvar för att följa de lagliga skydd
som finns inrättade t.ex. att anmäla barn som far illa. Om misstanke
finns att barn och unga utsatts för brott ska utredning och insatser
ske på ett barnanpassat sätt10.
Genom att stärka barnperspektivet generellt kan barn och unga
göras delaktiga i frågor som berör dem. En ökad förståelse för
barns och ungas levnadsvillkor förbättrar möjligheterna
att främja goda uppväxtvillkor.
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Arenor för det hälsofrämjade och
förebyggande arbetet
De arenor där samhället kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande
för att stärka barns hälsa är främst inom hemmet, förskolan, skolan
och fritiden. Övriga arenor är hälso- och sjukvården och det offentliga
rummet.
Hemmet

Vårdnadshavaren har det yttersta ansvaret för barnet. Samhället ska ge
stöd och stärka föräldraskapet i samråd med föräldrarna. Under uppväxtåren ska barnet tillägna sig olika kompetenser och ges möjlighet
till att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. En god självkänsla,
förmåga till trygghet i nära relationer, förmågan att reglera känslor
och fungera i sociala relationer befrämjar psykisk hälsa och är en
grund för framtida hälsa. Detta utvecklas i samspel med föräldrarna
och andra betydelsefulla vuxna.
Förskolan

En god kvalitet i förskolan ökar barnets möjligheter att utvecklas
optimalt. Ju yngre barnet är och ju längre dagar det vistas på förskolan
*desto mer angeläget är detta. För utsatta barn är förskolan en resurs
som ytterligare bör förstärkas. Utöver en hög allmän standard på förskolan behövs strategier för hur man identifierar och stödjer dessa barn.
Skolan

Barn och unga som misslyckas i skolan är en högriskgrupp för framtida psykosociala problem, oberoende av social bakgrund. En god
skolgång är därför en skyddsfaktor för alla. Utöver en god möjlighet
till kunskapsinhämtning behövs en trygg och trivsam skolmiljö där
ingen riskerar att fara illa eller utsättas för kränkningar.
För att tidigt upptäcka barn som uppvisar tecken på ohälsa behövs
strategier och strukturer för samverkan, stöd och hjälp. En väl fungerande elevhälsa är en del i detta. Skolan når alla barn och unga och
även indirekt deras föräldrar och är därför generellt en bra arena för ett
aktivt folkhälsoarbete. Alla vuxna är en resurs och arbetet kan bedrivas
på många olika nivåer, men behöver stöd från ledningsnivå.
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Fritid

Alla barn har rätt till en aktiv och meningsfull fritid. Att ingå i nätverk
och sammanhang är faktorer som främjar hälsa. Samhället kan stödja
detta på olika sätt i samverkan. Inte minst är idéburna organisationer
viktiga aktörer i detta arbete. Det gäller att skapa goda förutsättningar
även för barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Denna grupp har
på grund av kostnaderna begränsade möjligheter att delta i organiserade verksamheter.
Hälso- och sjukvården

Alla barn har rätt till en god och likvärdig hälso- och sjukvård. För
de allra minsta barnen har mödra- och barnhälsovården ett ansvar för
tidiga insatser och stöd i föräldraskapet. Generellt ska hälso- och sjukvården uppmärksamma barn och unga som far illa eller visar tecken på
ohälsa. Tidiga insatser och behandling ska kunna erbjudas.
Det offentliga rummet

Barn och unga behöver en trygg och säker offentlig miljö. Det handlar
om skolvägar, lekplatser men också om att tryggt kunna ta sig hem på
kvällstid utan att riskera att utsättas för övergrepp och våld. Sociala
medier och internet är av stor betydelse för dagens barn och unga.
En ökad kunskap och inblick i vardagen på nätet är därför nödvändig
för att kunna nå, ge stöd och skydda barn och unga.
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Målområde 11

Tobak, Alkohol, Narkotika,
Dopning och Spel
Vision för målområde 11
I Kronoberg växer alla upp och lever utan risk att skadas på grund av sitt
eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak eller
överdrivet spelande. Genom en god samverkan mellan länets aktörer finns
trygga och drogfria miljöer för alla länsinvånare.

Bakgrund
Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel är ett brett och komplext
område som har stor betydelse för samhället. Riskbruk, missbruk
och beroende kan leda till ohälsa, sociala problem och generera höga
kostnader för både individ och samhälle. Enbart för alkohol, narkotika
och tobak beräknades den årliga samhällsekonomiska kostnaden 2009
ligga på 50 miljarder kronor.11
Vissa grupper i samhället är mer utsatta än andra. Många gånger är det
samma personer som utgör riskgrupp för till exempel alkohol, narkotika och spel. Det måste därför finnas en helhetssyn i det förebyggande
och hälsofrämjande arbetet. Barn och unga är en viktig grupp i detta
arbete. En tidig debut ökar risken att utveckla ett missbruk. Barn och
unga löper dessutom generellt en större risk att skadas av andras missbruk. Det finns ett samband mellan alkohol, droger och våld. Våldet
mot kvinnor och barn sker framförallt i hemmet, medan män är mer
utsatta utanför hemmet.12
Folkhälsoarbetet inom ANDTS-området, som berör barn, unga och
vuxna, ska vara långsiktigt och ske i samverkan. Tillsyn ska säkerställa att lagstiftningen följs och att brottslig verksamhet bekämpas.
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Vidare ska arbetet innehålla opinionsbildning, kunskapsspridning, tidig
upptäckt av riskbruk och missbruk samt bestå av riktade insatser till
enskilda och särskilda grupper.
Grunden för arbetet är de övergripande styrdokument som antagits. WHO’s
tobakskonvention antogs av Sverige 2005 och en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken gäller från mars 2011.
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Arenor för det hälsofrämjade
och förebyggande arbetet
Arbetet med ANDTS-området berör både barn, unga och vuxna.
De arenor där samhället kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande
inom ANDTS-området är hemmet, förskolan och skolan, fritid och
föreningsliv, arbetsplatsen, hälso- och sjukvården och det offentliga
rummet.
Hemmet

Hemmet ska vara en trygg plats för hela familjen. Föräldrar har ett
huvudansvar för barn och ungas hälsa och är viktiga förebilder liksom
andra vuxna. Alla barn och unga har rätt att växa upp i ett hem med
tillgång till drogfria vuxna och en rökfri hemmiljö. Redan det ofödda
barnet har rätt till att födas fri från tobaks-, alkohol- eller drogrelaterade skador. Det är därför viktigt med tydlig information, att tidigt hitta
riskindivider och ge stöd under graviditet.
Opinionsbildande arbete behövs för att öka medvetenheten bland
föräldrar och andra vuxna om riskerna med att förse minderåriga med
alkohol och tobak. Det behövs också information till barn och unga
för att skjuta upp debuten av alkohol och tobak samt för att förebygga
bruk av narkotika och dopning. Strategier för hur man informerar om
och förhindrar överdrivet spelande behöver utvecklas.
Att växa upp i ett hem med missbruk innebär en betydande riskfaktor
för barn avseende hälsa och utveckling. Det innebär även en ökad risk
för våld. För barn har det stora konsekvenser att se någon nära anhörig
utsättas för våld eller att själv utsättas. Det är viktigt att i ett tidigt
skede kunna ge stöd och skydd åt utsatta barn och hjälpa vuxna bli
fria från sitt missbruk.
Förskolan och Skolan

Sambanden mellan bristfälliga skolresultat och utanförskap, psykisk
ohälsa och missbruk är tydliga13. Att tillgodose en trygg och trivsam
skolmiljö med möjlighet till goda skolresultat är därför en viktig
skyddsfaktor mot framtida missbruk. Förskolan och skolan ger en
möjlighet att nå alla barn och unga och även deras föräldrar.
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Detta ger förutsättningar att arbeta med ANDTS-frågor i ett helhetsperspektiv och att uppmärksamma familjer med missbruksproblematik. Med en tydlig ANDTS-policy ska förskola och skola erbjuda
en drog- och rökfri inne- och utemiljö med personalen som viktiga
föredömen.
Fritid och föreningsliv

En ansvarsfull alkoholservering förhindrar utskänkning till minderåriga och minskar alkoholrelaterat våld. Det ska även finnas alkoholfria miljöer och aktiviteter som alternativ för personer i alla åldrar.
Föreningar ska ha en väl fungerande alkohol- och drogpolicy och ta
ett tydligt avstånd från dopning.
Arbetsplatsen

En hälsofrämjande arbetsmiljö ökar förutsättningarna för en god
hälsa och kan vara en skyddsfaktor vad gäller missbruk av olika slag.
På arbetsplatser finns möjligheter att tidigt upptäcka, ge stöd och
insatser vid ANDTS-relaterade problem. Företagshälsovården är en
viktig samarbetspartner i detta arbete.
Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården ska erbjuda rådgivning till personer som behöver stöd i att ändra ohälsosamma levnadsvanor kopplade till ANDTS.
Dessutom ska vård och behandling erbjudas personer med missbruk
eller beroende. Barn och unga i riskmiljöer ska uppmärksammas.
Det offentliga rummet

Alkohol, narkotika och andra droger är inte sällan inblandande
när det gäller skador, övergrepp och våld i det offentliga rummet.
Alla ska kunna röra sig utan risk och rädsla på offentliga platser och
kunna vistas i trafiken utan risk för alkohol eller drogrelaterade skador.
Ett område som får allt större betydelse är internet och sociala medier.
Detta innebär både problem vad gäller ökad tillgång till droger, men
också en möjlighet till opinionsbildning och kunskapsspridning.
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Aktörernas olika roller
Det är viktigt att samhällets aktörer; myndigheter, näringsliv och
idéburna organisationer, tar sitt ansvar för folkhälsoarbetet och antar
en helhetssyn i samverkan både med andra aktörer och i arbetet i den
egna organisationen. Vidare har alla verksamheter ett ansvar för att
i samverkan skapa fungerande strukturer för tidig upptäckt av riskindivider och för synkroniserade insatser.
Kommunerna i Kronobergs län – har ett lagstadgat tillsynsansvar
inom ett flertal områden och det yttersta ansvaret för alla som vistas i
kommunen. Kommunerna har också ansvar för det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet. Att skapa goda livsmiljöer och god kvalitet på
förskola, skola och omsorg är en del i detta arbete. Lokala samordnare
med ett tydligt mandat inom folkhälsoområdet ska finnas.
Landstinget Kronoberg – har ett ansvar för hälso- och sjukvård samt
tandvård i Kronobergs län. Mötet i vården ger möjlighet till att tidigt
upptäcka individer i riskzon, motivera till förändrade levnadsvanor,
identifiera och ge stöd till sårbara grupper samt erbjuda behandling.
Landstinget kartlägger och analyserar hälsoläget i länet samt har en
samordningsfunktion för länets folkhälsofrågor och verkar för kunskapsspridning inom området.
Länsstyrelsen i Kronobergs län – har i uppdrag att se till att de nationella politiska målen för samhällets insatser mot alkohol, narkotika,
dopning och tobak uppnås. Länsstyrelsen har också ett tillsynsansvar
över kommunerna enligt alkohol- och tobakslagen samt möjlighet att
erbjuda utbildning och stöd till samarbetspartners i det förebyggande
arbetet.
Regionförbundet södra Småland – är en gemensam organisation
för kommunerna och landstinget i Kronobergs län. Regionförbundet
är ett nav för regional utveckling med det övergripande uppdraget att
ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling och tillväxt.
Detta ger en naturlig anknytning till folkhälsofrågor och samverkan
inom området.
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Näringsliv, polisen, universitet och idéburna organisationer
– har en viktig roll i ett länsgemensamt folkhälsoarbete. Samverkan
ska utvecklas och förstärkas i samråd med berörda aktörer. Förslag på
samverkansformer och forum ska lyftas fram i en kommande arbetsordning för samverkan och i handlingsplaner som knyts till policyn.
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Politisk styrning
Folkhälsopolitiska ställningstaganden skapar förutsättningar och möjligheter för en positiv hälsoutveckling i befolkningen och kan utjämna
skillnader i hälsa. Kommunfullmäktige respektive landstingsfullmäktige är den politiska beslutsnivån som beslutar både om visionen
för det länsgemensamma folkhälsoarbetet och om prioriteringar av
målområden.

Struktur för samverkan
Samordning, samverkan och kunskapsutbyte är viktiga faktorer för ett
framgångsrikt folkhälsoarbete. Det strategiska arbetet på regional nivå
behöver en tydlig struktur. För att spara resurser, undvika parallella
grupper och onödigt merarbete, ska befintliga samverkansgrupper och
styrgrupper med anknytning till folkhälsoområdet identifieras och
samordnas under följande struktur, (se figur 3). En arbetsordning som
reglerar det praktiska samverkansarbetet ska tas fram.
Det länsgemensamma folkhälsoarbetet leds av en regional ledningsgrupp bestående av representanter på högsta beslutande tjänstemannanivå från länets kommuner, Landstinget Kronoberg, Länsstyrelsen
i Kronobergs län och Regionförbundet södra Småland. Gruppen
formulerar utifrån politiska beslut uppdraget av det länsgemensamma
folkhälsoarbetet. Ledningsgruppen tar fram en särskild arbetsordning
som reglerar hur arbetet och strukturen för samverkan med alla länsgemensamma aktörer ska utformas i praktiken.
Till ledningsgruppen knyts en länsövergripande arbetsgrupp av
länets kommunala folkhälsosamordnare samt representanter från
landsting, länsstyrelse och regionförbund. Arbetsgruppen arbetar på
ledningsgruppens uppdrag och är ett forum för kunskapsutbyte och
samverkan. Arbetet i gruppen ger också förutsättningar till samsyn för
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arbetet på lokal nivå. Det åligger gruppen att arbeta fram förslag till
ledningsgruppen på gemensamma handlingsplaner och riktlinjer för
folkhälsoarbetet i länet. Arbetsformerna för arbetsgruppen fastställs i
arbetsordningen som beslutas av ledningsgruppen.
Regional ledningsgrupp
folkhälsa
Arbetsgrupp folkhälsa
inkl. samordningsfunktion

Länets kommuner
folkhälsosamordnare

Länsstyrelsen
i Kronobergs län
Funktion för social
hållbarhet

Landstinget
Kronobergs
folkhälsoenhet

Regionförbundet
södra Småland

Figur 3. Struktur för samverkan

Adj.
Övriga aktörer

Uppföljning och
revidering av policyn
Policyn ska följas av länsgemensamma och lokala handlingsplaner.
Uppföljning och revidering av dessa ska göras en gång under varje
mandatperiod. I samband med detta finns det möjlighet att inkludera
fler av de nationella folkhälsomålen i den länsgemensamma folkhälsopolicyn. Ledningsgruppen har ansvar för att uppföljning och revidering sker, samt för att lämna förslag på förändringar till den politiska
beslutsnivån. Varje aktör ansvarar för en regelbunden uppföljning och
utvärdering av egna lokala handlingsplaner.
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