
Policy  
Folkhälsa och trygghet i Sandviken 
 
Inledning 
 
I Vision 2025 är livsmiljön i fokus för att medborgarna ska kunna leva i ett öppet, jämlikt och 
demokratiskt Sandviken. ”Vi ska må bra till kropp och själ”. Det finns en mängd faktorer i 
livsmiljön som har betydelse för hälsoutvecklingen och som handlar om viktiga saker för den 
enskilde individen. Det är möjligheter till arbete och försörjning, tillgång till trygg miljö, 
skolmiljö, arbetsmiljö, delaktighet och inflytande.  
 
Sandvikens kommun arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. Visionen om det hållbara 
samhället bygger på tanken att det ska bestå under lång tid framöver och att det byggs nu och 
utvecklas av kommande generationer. En hållbar utveckling är nära förknippad med en god 
folkhälsa och en god tillväxt i kommunen.  
 
Det övergripande målet för arbetet med att förbättra befolkningens hälsa är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. I arbetet med att nå målet ska 
därför tillgänglighetsfrågorna ägnas särskild uppmärksamhet.  
 
Med denna policy för folkhälsa beskrivs en gemensam syn på hur ett arbete i kommunen kan 
genomföras för en god hälsa på lika villkor. Alla verksamheter ska bidra till att folkhälsan i 
kommunen förbättras. Rådet för hälsa och trygghet följer det pågående folkhälsoarbetet i 
kommunens förvaltningar. 
 
 
Utgångspunkter 
Utgångspunkter uttrycker de politiska värderingar som ligger till grund för denna 
folkhälsopolicy: 
 
 Sandvikens Vision 2025 
 Perspektiv och mål i Balanserad styrning som knyter an till folkhälsan  
 Folkhälsa i Gävleborg - gemensamma utgångspunkter. Region Gävleborg 
 De elva nationella målområdena för folkhälsa beslutade av Sveriges riksdag 
 

 
Inriktning för folkhälsoarbetet i Sandvikens kommun 
 
Policyn utgår från fyra prioriterade områden som på ett avgörande sätt påverkar folkhälsan. 
De prioriterade områdena konkretiseras i förvaltningarnas arbete utifrån kommunfullmäktiges 
och nämndernas mål.  
 
Trygga uppväxtvillkor 
Förutsättningar för detta skapas genom: 
En god föräldra/barnrelation. 
Goda sociala villkor för barnfamiljer. 
En trygg ekonomisk situation. 
 



Delaktighet och inflytande 
Förutsättningar för detta skapas genom: 
Möjligheter för medborgarna att från tidig ålder vara delaktiga i utvecklingen av samhället. 
Möjligheter till inflytande, kontroll och att kunna påverka sitt liv. 
Medborgardialoger 
 
Utbildning och arbete 
Förutsättningar för detta skapas genom: 
En förskola/skola som tar hänsyn till barn och ungas olika förutsättningar. 
Ett brett utbildningsutbud. 
Möjligheter till livslångt lärande. 
Ett varierat arbetsliv som främjar sysselsättning. 
 
Hälsofrämjande miljö 
Förutsättningar för detta skapas genom: 
Att väga in fysiska, psykiska, sociala aspekter samt trygghetsaspekter i alla 
planeringsprocesser. 
Social gemenskap i när - och bostadsområde som utgör stödjande nätverk. 
Varierat fritids - och kulturutbud. 
Naturmiljöer och grönområden finns tillgängliga på nära håll. 
Arbete för ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och 
sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källhänvisning: 
Folkhälsans elva målområden, se  www.sandviken.se/folkhalsa 

      Vision 2025   www.sandviken.se 
      Perspektiv och mål, Budget  www.sandviken.se/dokument/Budget      
      Folkhälsa i Gävleborg - gemensamma utgångspunkter. www.regiongavleborg.se 
 
 


