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Gränsöverskridande 
folkhälsa i Storfors
Folkhälsa handlar inte enbart om den enskilde individens hälsa utan det är hela 
befolkningens hälsa. I grunden handlar det om att skapa förutsättningar och möjlig-
heter för en god folkhälsa. Att ge gynnsamma förutsättningar och undanröja risker.  

Detta kan göras på många olika sätt; genom att skapa tobaksfria miljöer, säkra bar-
nens väg till skolan genom cykelvägar, ge möjlighet till fysisk aktivitet, möjlighet 
till påverkan genom ex dia-
logmöten, attraktivt boende 
och mycket mer.

Folkhälsoarbetet handlar 
också om att engagera hela 
befolkningen att vara med 
och påverka sin livsmiljö. 
Att ta tillvara det friska och 
att arbeta förebyggande för 
att förhindra att människor 
blir sjuka. 

Storfors ska vara en attraktiv 
kommun med positiva at-
tityder och god livsmiljö och 
kännetecknas av attraktivt boende, trivsel och trygghet. Storfors har sedan tidigare 
en lång tradition av att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i samverkan med 
andra aktörer.  Alla verksamheter i kommunen bedriver på olika sätt ett folkhälsoar-
bete, direkt, indirekt eller tillsammans med andra aktörer. Folkhälsoplanen är ett in-
strument som verksamheterna har att förhålla sig till för att nå kommunens framtids-
vision. Folkhälsoplanens mål har också en stark koppling till Värmlandsstrategin.

Ett framgångsrikt och målinriktat folkhälsoarbete bör struktureras i en folkhälso-
plan. Folkhälsoplan 2015 – 2018, Storfors kommun, bygger på de elva nationella 
folkhälsomålen samt de fyra utmaningarna inom länets utvecklingsarbete Nya 
Perspektiv. Planen är även kopplat till kommunens övergripande måldokument, 
balanserat styrkort.

Till folkhälsplanen finns en handlingsplan upprättad, indelad i tre fokusområden. 
Varje fokusområde bildar en arbetsgrupp som gör en aktivitetsplan med syfte att 
arbeta gentemot målen i folkhälsoplanen. Arbetsgrupperna rapporterar sitt arbete till 
folkhälsorådet.   

Folkhälsorådets övergripande uppgift är att initiera, samordna och ansvara för att 
följa upp och utvärdera resultaten av folkhälsoinsatser utifrån ett befolknings- och 
ett samhällsinriktat perspektiv. 

Genom denna organisation kommer Storfors kommun att fortsätta arbeta strategiskt 
och framgångsrikt för att nå kommunens vision Storfors 2015 – gränsöverskridande 
samverkan. 

Storfors 2014-10-16

Glenn Aspnes
Ordförande i Storfors kommuns folkhälsoråd
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Mål i folkhälsoplanen

Delaktighet och inflytande i 
samhället

Äldres Hälsa

Ekonomiska och sociala 
förutsättningar

Miljöer och produkter

Delaktighet och inflytande 

Den sårbara familjen

Ekonomiska och sociala 
förutsättningar

Barn och ungas uppväxtvillkor

Tobak, alkohol, narkotika 
dopning och spel

Riskbruk och riskbeteende

Psykisk hälsa

Äldres hälsa

Hälsa i arbetslivet

Hälsofrämjande hälso- och 
sjukvård

Skydd mot smittspridning

Sexualitet och reproduktiv 
hälsa

Fysisk aktivitet

Matvanor och livsmedel

Övergripande mål

Ökad demokratisk delaktighet. Kommuninvånarna skall känna sig 
delaktiga i kommunens utvecklingsarbete samt ha möjlighet att delta i 
sociala eller kulturella aktiviteter
Genom samverkan skapa sociala mötesplatser och bidra till spridning 
av kunskap och kultur

Kommuninnevånarna skall ha möjlighet att leva ett hälsosamt och 
aktivt liv samt ha möjlighet att välja boendeform självständigt.

Utveckla kommuninvånarnas möjlighet till utbildning och arbete i och 
kring Storfors samt vidareutveckla den förebyggande sociala verksam-
heten

Utveckla attraktiva och trygga utomhusmiljöer samt verka för ett lång-
siktigt skadeförebyggande arbete

Utveckla möjligheterna för barn- och ungdomsinflytande i samhället.

Reduktion av riskfaktorer i barnets liv krävs liksom ökade skyddsfakto-
rer samt samordning av sociala, medicinska, psykologiska och pedago-
giska insatser. 

Utveckla förebyggande insatser för barn och ungdomar med psykisk och 
social problematik i samverkan med skola, BUP och IFO

Att det under barnets uppväxt finns föräldrastöd och föräldrautbildning

Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och 
dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

Förebygga övervikt och fetma samt främja hälsa hos innevånarna i 
Storfors genom goda matvanor och ökad fysisk aktivitet. Begränsa 
spridningen av HIV och STI samt begränsa konsekvenserna av dessa in-
fektioner, Minska andelen bland innevånarna som röker samt använder 
droger av olika slag.

Det psykiska välbefinnandet skall öka, särskilt i gruppen unga vuxna

Kommuninnevånarna skall ha möjlighet att leva ett hälsosamt och 
aktivt liv samt ha möjlighet att välja boendeform självständigt

Hälsa i arbetslivet

Att genom preventiva insatser, såsom mödravård, barn- och skolhäl-
sovård förebygga sjukdom och skada samt behandla när ohälsa eller 
skada förekommer

Fortsatt samarbete mellan Storfors kommun och landstingets smitt-
skyddsenhet för att förebygga risken för smittspridning. Samverka vid 
pandemier och andra smittspridningsrisker

Möjlighet för kommunens innevånare att leva ett gott liv avseende sam-
levnad och reproduktiv hälsa

Ökad fysisk aktivitet i förskola, skola och i anslutning till arbetslivet 
samt ökad fysisk aktivitet under fritiden liksom att erbjuda äldre, 
långtids-sjukskrivna och/eller funktionshindrade samt invandrare, mo-
tions- eller träningsmöjlighet

Genom information främja goda matvanor bland kommunens innevå-
nare för att minska insjuknande i livsstilssjukdomar
Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och 
dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

Resurser

Arbetsgivare 
Fackliga 
organisationer
Frivilligorganisa-
tioner
IFO/FK/AF (Finsam)
Jobbcentrum
Kulturansvarig 
Polisens                
trygghetsarbete
POSOM-arbetet
Stiftelsen Björkåsen
Säkerhetssamordna-
rens arbete
Tekniska kontoret

Alkoholhandläggare
ANDT-handläggare
Friskvården i Värm-
land
Familjecentralen
Feriearbeten
Föreningslivet
Individ- och famil-
jeomsorgen, IFO
Kulturskolan
Kyrkan/IOGT-NTO:s       
ungdomsarbete
Landstinget    
Polisen, Skolan

Alkoholhandläggare
ANDT-handläggare
BMM
BVC
Folktandvården
Friskvården i Värm-
land
Idrottföreningar
Kommunens 
kostchef
Skolan
Vårdcentralen
Äldreomsorgen
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UTGÅNGSPUNKT
Storfors ska vara 
”En attraktiv kom-
mun med positiva 
attityder och god 
livsmiljö” och 
kännetecknas av 
”attraktivt boende, 
trivsel och trygg-
het” 
(Ur Styrkort för 
Storfors kommun)



www.storfors.se

Stofors Kommun
Box 1001, 688 29 Storfors

Besöksadress: Djupdalsgatan 20
tel 0550-651 00 (vxl)

Information om folkhälsofrågor
Folkhälsohandläggare

Kristina Karlsson
070 19-19 769


