
Inledning
Förutsättningar för att människor ska må bra och ha en god hälsa 
påverkas av deras livsvillkor och omgivande livsmiljöer men också av 
individens egna val och levnadsvanor. I en kommun finns det stora 
möjligheter att påverka livsvillkor och livsmiljöer och därmed skapa 
förutsättningar för en god folkhälsa. Det är människorna som skapar 
samhället. Människors hälsa och välbefinnande har därför stor  
betydelse för samhällets utveckling och tillväxt. Folkhälsan i Mariestads 
kommun är generellt god, men är inte jämlikt fördelad. 

Nationella och regionala 
styrdokument
Sveriges nationella folkhälsopolitik har det övergripande målet ”att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela be-
folkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 
Till det övergripande målet finns åtta målområden:

• Det tidiga livets villkor
• Kunskaper, kompetenser och utbildning
• Arbete, arbetsförhållande och arbetsmiljö
• Inkomster och försörjningsmöjligheter
• Boende och närmiljö
• Levnadsvanor
• Kontroll, inflytande och delaktighet
• En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Regionalt finns ”Vision Västra Götaland- 
det goda livet”. Kopplat till denna finns policys och handlingsplaner 
med fokus på folkhälsa. Även hälso- och sjukvårdsnämnden i Skara-
borg har övergripande mål för hälsan. Tillsammans utgör dessa styr-
dokument, jämte analys av de lokala behov som finns i kommunen, 
grunden för Mariestad kommuns folkhälsostrategi.

Prioriterade målgrupper 
Barn, unga, äldre, personer med funktionsnedsättning och personer som 
söker eller nyligen har fått asyl är prioriterade målgrupper i kommunens 
folkhälsoarbete.

Barn och unga
I barndomen skapas förutsättningar för en god hälsa. De levnadsvanor 
som grundläggs i unga år följer ofta med och påverkar oss resten av livet. 
Att kunna slutföra sin skolgång spelar också stor roll för vilka förutsätt-
ningar man får för hälsa som vuxen.

Äldre
Andelen äldre i befolkningen ökar. Det är därför viktigt att arbeta främ-
jande och förebyggande; att skapa förutsättningar för att äldre ska kunna 
bibehålla en god hälsa och livskvalitet så länge som möjligt. 

Personer med funktionsnedsättning
Personer med funktionsnedsättning har en högre andel ohälsa än  
befolkningen i stort. En funktionsnedsättning kan också innebära att man 
löper risk för att bli utsatt och exkluderad på olika sätt. Att bereda plats för 
mångfald i samhället är viktigt för den sociala hållbarheten.

Personer som söker eller nyligen fått asyl
Den första tiden i ett nytt land är avgörande för den som flytt från svåra 
omständigheter. Att bli del av sitt nya sammanhang och få tillgång till rätt 
stöd från början är avgörande för hälsan.

Det tidiga livets villkor
Mariestads kommun vill:

• erbjuda alla föräldrar stöd i sitt föräldraskap.
• ge alla barn bästa möjliga förutsättningar för att klara att fullfölja sina 

studier.
• erbjuda en trygg och utvecklande fritid med möjlighet till idrott, mö-

tesplatser och kulturella uttryck.

Hemmiljö och närmiljö
Mariestads kommun vill:

• erbjuda attraktiva och trygga närmiljöer som stimulerar till möten, lek 
och återhämtning.

• utveckla arbetet kring våld i nära situation, så att alla hemmamiljöer 
ska kännas trygga. Även, hedersrelaterat våld ska belysas och före-
byggas. 

• Utveckla sitt tvärsektoriella samarbete i samband med utformandet 
av bostadsområden och allmänna ytor.

Goda levnadsvanor
Mariestads kommun vill:

• skapa förutsättningar för och uppmuntra till fysisk aktivitet.
• senarelägga debuten och minska bruket av alkohol, narkotika, do-

ping, tobak och spel bland ungdomar.
• sprida kunskap kring och värna om vikten av vila, återhämtning och 

stresshantering.
• öka invånarnas möjlighet att själva forma och ta ansvar för sin hälsa, 

inte minst seniorers möjlighet till en hälsosam ålderdom.

Kontroll, inflytande och delaktighet
Mariestads kommun vill:

• värna om att alla känner sig som en del av kommunen genom exem-
pelvis representation i kommunens bildspråk och ordval.

• värna om det representativa systemet genom dialog med och feed-
back till invånare, samt genom att underlätta insyn i beslutsprocesser 
och påverkansmöjligheter.

• värna om alla invånares möjlighet till egenförsörjning och självstän-
dighet.

• stärka fysisk och sociala tillgänglighet i det offentliga rummet då detta 
är en förutsättning för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället 
och leva  självständiga liv.

• fortsätta utveckla sitt suicidpreventiva arbete.

Mariestad kommuns folkhälsomål
I denna strategi läggs fokus på arbetsområden som tydligt syftar till en god 
psykisk hälsa. De fyra målområdena är: 

• Det tidiga livets villkor
• Hemmamiljö och närmiljö
• Goda levnadsvanor
• Kontroll, inflytande och delaktighet



Förebyggande och 
hälsofrämjande insatser
 Arbetet gentemot folkhälsomålet ska ses som ett långsiktigt, strategiskt 
och sektorsövergripande utvecklingsarbete. Arbetet grundas på kunskap 
om befolkningens hälsa, förståelse samhällsutvecklingen samt kunskap 
om sambandet mellan samhällets utformning och folkhälsa. 

Samverkan och uppföljning
För att nå ett framgångsrikt folkhälsoarbete krävs det samverkan mellan 
kommun, region, civilsamhälle och lokala myndigheter. Samverkan mellan 
kommunens nämnder och sektorer är också avgörande för ett samlat och 
framgångsrikt folkhälsoarbete. 

Folkhälsorådet är ett politiskt forum för samverkan som strys av av ett 
samverkansavtal mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregio-
nens Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra. Folkhälsorådet och folkhälsorå-
dets ledningsgrupp leder den övergripande utvecklingen. 

Kommunens nämnder ska årligen ta fram handlingsplaner gentemot 
folkhälsostrategin, vilka följs upp vid hel- och delår precis som övrigt må-
larbete i kommunen. Folkhälsorådet samt kommunstyrelsen tar del av de 
sammanställda handlingsplanerna och uppföljningarna för godkännande.

Uppföljningen av folkhälsan i kommunen redovisas årligen o kommunens 
årsbokslut. 
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