
Framtidens välfärd kommer att födas av investeringar
Framtidens välfärdssamhälle kommer inte att födas av sig självt. För att bygga upp 
det behövs kommunala beslutsfattare som vill förbättra lokalinvånares hälsa och 
välbefinnande och se bortom de närmaste åren i beslutsfattandet.

KOMMUNALVALET 2021
Kommuner och social- och hälsovårdsorganisationer förenas av ett gemensamt mål, människors 

välbefinnande. Genom att höra, stödja och engagera organisationer i den kommunala bered-
ningen kommer det gemensamma målet att uppnås och allas välbefinnande stärkas. 

EKONOMIN FÖR VÄLBEFINNANDE | Kommunerna måste luta sig starkare mot en strategi 
för välfärdsekonomin, där bedömningen av välfärdseffekter och mål för att skapa välfärd 
är kärnan. 

INVESTERINGAR | En livskraftig kommun satsar i investeringar som ökar produktiviteten, 
sysselsättningen och funktionsförmågan samt mångsidiga strukturreformer. Investeringar 
behövs till exempel i utbildning, förbättring av sysselsättningen för alla och främjande av 
välbefinnandet i arbetet.

FRÄMJANDE AV HÄLSAN | Främjande av hälsan är konkreta åtgärder: tillgänglighet, tryg-
ga, trivsamma och gemenskapsuppmuntrande miljöer. Upplysta gator, plogade vägar och 
mångsidiga kultur-, bildnings-, och fritidstjänster. Bebyggelsen trygghet och tillgänglighet 
är särskilt viktigt för exempelvis äldre. Rörlighet och god funktionsförmåga har gynnsamma 
effekter på alla kommuninvånares psykiska välbefinnande. Att främja hälsan ska vara alla 
förvaltningsområdens gemensamma sak.

BEKÄMPNING A KLIMATFÖRÄNDRINGAR | Kommunernas roll i kampen mot klimatför-
ändringens risker för välbefinnande är central, och klimatgärningar är en investering i lo-
kalbefolkningens välbefinnande på sikt. Åtgärder för att begränsa klimatförändringarna 
kan främja en sund livsstil och minska de hälsoskador som orsakas av luftföroreningar i 
kommunerna. 
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• Strategin för välfärdsekonomin måste starkare bygga på välfärdsekonomins strategi, där 
bedömningen av välfärdseffekter och mål för att skapa välfärd står i centrum för projektet.

• Främjandet av välbefinnande och hälsa och investeringar i välbefinnande måste planeras 
som en del av strategiarbetet och den årliga planeringen som bygger på det. Detta kommer 
att ge systematiska och målinriktade åtgärder. Hälsofrämjande är alla förvaltningsområdens 
gemensamma sak.

• En levande kommun skapas genom investeringar. Vägen till hållbar tillväxt bygger på inves-
teringar och mångsidiga strukturreformer som ökar produktiviteten och sysselsättningen.

• Kommunerna måste satsa på utbildningens kvalitet och resurser allt från småbarnspeda-
gogiken till kostnadsfri utbildning på andra stadiet höjer utbildningsnivån, vilket också är av 
stor betydelse för att minska ojämlikhet i hälsa.

• Kommunerna spelar en viktig roll, särskilt när det gäller att främja sysselsättningen för dem 
som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Kommuntillägget för sysselsättning, 
stöd till företagande och organisationers åtgärder för att främja sysselsättningen kommer 
även i fortsättningen att vara viktiga inslag.

• Inom upphandling av social- och hälsovårdstjänster är det viktigaste att ta hänsyn till 
kundernas individuella behov och de måste rådfrågas vid beredningen av upphandlingen. 
Priset får inte vara den enda avgörande faktorn i anskaffningsbeslut, utan man måste alltid 
eftersträva bästa möjliga kvalitet.

• Verksamheten i den framtida välfärdsgemenskapen bör baseras på aktuell information om 
befolkningens välbefinnande och hälsa och de faktorer som påverkar dem. Uppföljningssys-
tem ska upprättas för denna information.

• Aktuella erfarenheter, som samlats in tillsammans med organisationer, måste sättas i 
centrum för välfärdsrapporten.

• Varje kommun måste utse en koordinator för välfärds- och hälsofrämjande åtgärder, som 
samordnar arbetet mellan kommunen och intressenterna och är en länk till att främja välbe-
finnande och hälsa på regional nivå.

• För att främja välbefinnande och hälsa måste man inrätta både lokala nätverk och land-
skapsnätverk. Strukturer är nödvändiga för samarbete, inte ett självändamål.

• Kommunerna behöver en stadsplanering som främjar rörlighet, tillgänglighet, vardagsmil-
jöernas trygghet och skapar en ram för mötesplatser som gör det möjligt för människor att 
stödja varandra.

• Genom sina klimatåtgärder kan kommunerna främja en sund livsstil och minska de häl-
soskador som orsakas av luftföroreningar. 

Åtgärder i kommuner

GOD PRAXIS: FALLOLYCKOR UNDER KONTROLL
Nästan var tredje äldre persons fallolycka och fallskada, liksom en av fyra frakturer orsakade 
av ett fall, kan förebyggas. I en stad med 50 000 invånare kan man genom att beräkna 
förekomsten av nya höftfrakturer spara upp till 440 000 euro per år och förbättra äldre 
människors livskvalitet och funktionsförmåga, vilket gör det möjligt att bo hemma längre. 
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