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§ 31 

Norrbottens folkhälsostrategi 
Dnr 3699-2017 

Regionstyrelsens beslut 
1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta Norrbottens folkhäl-

sostrategi för perioden 2018-2026, enligt liggande förslag.  

2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att samordna arbetet med 

en regional och sektorsövergripande handlingsplan för målområde 2 i 

folkhälsostrategin: Levnadsvanor som påverkar hälsan positivt ska öka i 

omfattning och bli mer jämlika och jämställda. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Strategin fastställs efter att Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner samt 

länsstyrelsen i Norrbotten antagit dokumentet.  

I samband med fastställandet upphör folkhälsopolitiska strategin från 2007 

att gälla.  

Norrbottens folkhälsostrategi är en länsstrategi som beslutas i Regionfull-

mäktige.  

Sammanfattning 
Norrbottens folkhälsostrategi har tagits fram av Norrbottens folkhälsopoli-

tiska råd (NFR) där Region Norrbotten (ordförande), Norrbottens Kommu-

ner och Länsstyrelsen i Norrbottens län är huvudmän. Innehållet har löpande 

kommunicerats med sakkunniga i kommunerna. Aktörer som gjort inspel 

under framtagningsprocessen erbjöds möjlighet att lämna synpunkter i en 

sakgranskningsrunda som genomfördes hösten 2017 

Strategin beskriver utgångsläge, målsättningar, egenskaper för ett fram-

gångsrikt folkhälsorbete samt vem som gör vad i Norrbottens folkhälsoar-

bete. 

Syftet med strategin är att stimulera till ett mer systematiskt folkhälsoarbete 

som utjämnar skillnader i hälsa och i förlängningen förbättrar den. 

Ärendets behandling under sammanträdet 

Anders Öberg (S), Mats Dahlberg (MP) och Margareta Henricsson (NS) 

föreslår bifalla det liggande förslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget under proposition och finner att 

regionstyrelsen bifaller förslaget.  
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Ärendet 
NFR antog strategin 20 december 2017. Norrbottens Kommuners styrelse 

har beslutat anta strategin och föreslagit alla kommuner att göra detsamma. 

Även Länsstyrelsen i Norrbottens län har antagit strategin. Innehållet är inte 

förhandlingsbart efter att rådets tre huvudmän antagit dokumentet.  

Under 2018-2026 ansvarar NFR för att strategin utvärderas och uppdateras 

på det sätt som anges under rubriken ”Uppföljning och revidering”. 

Enskilda kommuner kan anta strategin på kommunfullmäktige eller genom 

beaktande i kommunens planer från och med 14 februari 2018. 

Bilagor: 

Förslag till Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 

Protokollsutdrag skickas till: 

Utvecklingsdirektör 

 

 


