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Förord
Välfärd för alla är en viktig grundsten i en positiv samhällsutvecklingen och insatserna för en
bättre trygghet och folkhälsa är en del i arbetet för en uthållig tillväxt i kommunen. Välfärden
är framför allt en viktig förutsättning för att vi som medborgare ska kunna leva ett gott liv.
Ordet ”Tillsammans” används ofta i Sävsjö kommun. När alla drar åt samma håll blir kraften
stor och möjligheten att åstadkomma förändringar ökar. Detta välfärdspolitiska program har
tagits fram av Välfärdsrådet där det finns en bred samverkan mellan kommun, landsting och
polis.
När Sävsjö kommun inför åren 2012-2016 reviderar sitt Välfärdspolitiska handlingsprogram
sker det mot bakgrund av det utvecklingsarbete som under år 2011 lades ner på att ta fram en
Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2015 med sikte på 2020. I US:en finns
flera viktiga prioriterade välfärdsmål som nu även återfinns i det nya Välfärdspolitiska handlingsprogrammet.
Min förhoppning är att det nya Välfärdspolitiska programmet framöver ska bli en bra vägledning för politiker, chefer och medarbetare samt att det ska bli ett bra verktyg i vardagsarbetet
för en allt bättre folkhälsa och trygghet. Välfärden är viktig och vi har alla ”tillsammans” ett
stort ansvar för att framöver ta nya steg för att skapa trygghet samt för en långsiktigt god och
jämlik välfärd i hela Sävsjö kommun.

Stefan Gustafsson (kd)
Välfärdsrådets ordförande

1. Övergripande vision för Sävsjö kommun
Tillsammans skapar vi det goda livet i Sävsjö. Kommunens välfärdsarbete skall syfta till att
invånarna skall känna trygghet, socialt och ekonomiskt. I välfärdsarbetet ingår att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen och det är särskilt angeläget att
folkhälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa. Därför blir också socialt
förebyggande insatser en viktig del av välfärdsarbetet. I Sävsjö kommun skall alla människor
kunna uppleva livskvalitet.

2. Inledning
Begreppet välfärd kan tolkas som ett samlingsbegrepp på människors ekonomiska och sociala trygghet. (SAOL). En viktig del av välfärdsbegreppet är också folkhälsa. När Sävsjö kommun upprättar ett
Välfärdspolitiskt program är syftet att både uppmärksamma folkhälsofrågor, brottsförebyggande arbete, integrationsfrågor och socialt förebyggande arbete.

Kommunfullmäktige beslutade 2004-01-26 att ett Välfärdsråd skulle inrättas i Sävsjö kommun. Välfärdsrådet skapades genom en sammanslagning av det kommunala folkhälsorådet
och det lokala brottsförebyggande rådet och är numera organiserat under socialnämnden. Rådets övergripande uppgift är att vara av policyskapande och övergripande natur. I detta uppdrag ingår det att ta fram mål och handlingsplaner för hälso- och brottsförebyggande arbete
samt medverka till att de praktiska resultaten följs upp.
I den, år 2011, framtagna ”Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2015 med sikte
på 2020” finns flera viktiga prioriterade välfärdsmål. Det nya Välfärdspolitiska programmet
utgår från dessa mål och från de nationella målområdena inom folkhälsopolitiken.

3. Välfärdsmål i US:en
”Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2015 med sikte på 2020” är ett övergripande måldokument som syftar till att Sävsjö kommun över tid skall växa och utvecklas. Visionen i US:en formuleras:


Sävsjö kommun växer genom att vi, tillsammans, skapar en av Sveriges mest trygga,
attraktiva och gröna livsmiljöer för människor och företag.

Utifrån denna vision är US:en uppdelad i tre avsnitt:




Tillväxt – Växande
Tillsammans - Livskvalitet
Tillit - Trygghet

Välfärdsfrågornas betydelse för kommunens framtida utveckling markeras genom att det
inom samtliga avsnitt finns mål och intentioner som har en tydlig välfärdspolitisk grund.


I avsnitt ”Tillväxt – Växande” framhålls betydelsen av att kommunens arbetsmarknadspolitik bidrar till att stödja personer som av olika skäl hamnat utanför arbetsmarknaden. Bland målgrupperna nämns ungdomar och flyktingar. Vidare framhålls skolans

ansvar för att öka andelen elever som går ut med godkända betyg, samt att stimulera
elever till vidareutbildning.


I avsnitt ”Tillsammans – Livskvalitet” understryks under området ”Kommun och demokrati” vikten av att ungdomar ges inflytande i politiken. Begreppet ”Barnvänliga
Sävsjö” där FN:s barnkonvention nämns som ledstjärna är av grundläggande välfärdspolitisk betydelse, och under rubrik ”Berikande fritid” slås det välfärdspolitiska värdet
av kommunens kultur- och fritidsverksamhet fast.



Avsnittet ”Tillit - Trygghet” lyfter fram frågor som ”God omsorg” och delaktighet för
personer med funktionsnedsättning, ”Säkerhet och trafik”, ”Barnen i fokus”, ”Iintegration”, ”Friskvård och hälsa” samt alkohol- och drogfrågor, ”Jämställdhet och jämlikhet”, ”Medellivslängd”, ”God etik” – samtliga områden med viktiga mål för kommunens välfärdsarbete. Här nämns också det brottsförebyggande arbetet.

US:en innehåller ett flertal prioriterade arbetsområden där Välfärdsrådet kommer att ha ett
särskilt ansvar för att följa hur kommunens olika verksamheter lever upp till de välfärdspolitiska målsättningarna. Ett särskilt uppdrag till rådet är ett en gång per mandatperiod upprätta
ett Välfärdsbokslut, som även innehåller ett Barnbokslut.

4. Folkhälsopolitikens målområden
Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområden som är antagna av Sveriges riksdag. Där återfinns de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för den svenska folkhälsan. Inom ramen för det vidare folkhälsobegrepp som svensk folkhälsopolitik bygger på, ryms
flertalet frågor som prioriteras i US:en.
De elva målområdena är följande:
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomisk och social trygghet
3. Trygga och goda uppväxtvillkor
4. Ökad hälsa i arbetslivet
5. Sunda och säkra miljöer och produkter
6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Gott skydd mot smittspridning
8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
9. Ökad fysisk aktivitet
10. Goda matvanor och säkra livsmedel
11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt
minskade skadeverkningar av överdrivet spelande
En definition av hälsa ”är att må bra och att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens
krav och kunna förverkliga sina personliga mål”. Hälsa är individrelaterat medan folkhälsa är
ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av
hälsa. Hälsa ses således som en resurs för individen medan en god utveckling av folkhälsan är
en resurs för hela samhället. Folkhälsoarbetet har länge varit en tradition i vårt samhälle och
idag får folkhälsan mer och mer en klar plats i samhällspolitiken. Den nya folkhälsopolitiken
utgår ifrån olika bestämningsfaktorer för hälsan, det vill säga de faktorer i samhällsorganisationen och människors levnadsförhållanden som bidrar till hälsa och ohälsa.

För att föra ner dessa områden till hur vi på ett lokalt plan kan arbeta med folkhälsa, utgår
Sävsjös Välfärdspolitiska program från dessa målområden.

5. Gender, jämlikhet och FN:s konvention om barnets rättigheter
Allt arbete med att förbättra folkhälsan bland invånarna i Sävsjö kommun skall genomsyras
av tre perspektiv: Genderperspektiv, jämlikhetsperspektiv samt FN:s konvention om barnets
rättigheter. Detta innebär att alla visioner, inriktningsmål, åtaganden och insatser skall omfatta
alla invånare i kommunen oavsett etnicitet, ålder, kön, sociala eller ekonomiska situation.
Arbetet skall kännetecknas av att försöka skapa lika förutsättningar och möjligheter till en god
hälsa så långt det är möjligt för alla.
FN:s konvention om barnets rättigheter skall vara i fokus. I arbetet med att förbättra folkhälsan skall barnets bästa komma i främsta rummet. Insatserna skall ges för att säkerställa barnet
sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de
rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet. FN:s konvention om barnets rättigheter finns som bilaga
till det Välfärdspolitiska programmet.

6. Utgångspunkter för programmet
Strukturen i Sävsjö kommuns Välfärdspolitiska program utgår ifrån de elva nationella målområdena. De olika US:målen har sorterats in under respektive målområde. Inom varje målområde finns en vision för kommunen, vilken sedan kopplats mot målsättningar i US:en. Från
dessa målsättningar utgår uppföljningsfaktorer i form av indikatorer som skall fungera som
mätinstrument när uppföljning och utvärdering görs av programmet. Sävsjös Välfärdspolitiska
program sträcker sig över fyra år (2012-2016) och under dessa år skall tre eller fyra målområden prioriteras. Dessa målområden skall vara i fokus för utvecklingsarbetet inom välfärdsområdet i kommunen fyraårsperioden. Urvalet av målområden utgår från de prioriteringar som
görs i US:en. Välfärdsrådet beslutar om prioritering av målområden.
Varje förvaltning skall planera hur de under kommande år skall arbeta för att uppnå målen
samt hur de tänker mäta att de genomfört arbetet. Det övergripande målet för det Välfärdspolitiska programmet skall finnas med bland kommunens allmänna mål i budgeten.

7. Utvärdering och uppföljning
Att utvärdera det arbete som görs för att förbättra välfärden är en viktig hörnsten för utvecklingen. Därför skall varje förvaltning, efter att gjort åtagande av inriktningsmålen, hitta indikatorer som kan mäta det arbetet genomförts samt vilket resultat det gett. Resultaten skall sedan
ingå i det Välfärdsbokslut, inklusive Barnbokslut som skall upprättas efter mandatperiodens
slut och vars resultat skall utgöra underlag för planeringen av det fortsatta välfärdsarbetet under nästkommande mandatperiod.
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8. Ansvarsfördelning
Kommunfullmäktige beslutar om det Välfärdspolitiska programmets innehåll och inriktning.
Det övergripande ansvaret för det Välfärdspolitiska programmet har kommunens Välfärdsråd,
men ansvaret för att omsätta välfärdsmålen i praktisk handling åvilar samtliga kommunala
verksamheter, samt i vissa fall rådets samarbetsparter på landstingssidan eller bland de statliga

myndigheter som har att verka lokalt i kommunen. Varje förvaltning har också ansvar för att
göra det Välfärdspolitiska programmet känt bland förvaltningens medarbetare.
Välfärdsrådet ansvarar för att uppföljning och utvärdering av programmet samt för revidering
av programmet inför nästa programperiod.

