Svenska Healthy Cities

Nätverket

- en del av WHO

Vi samlas i
nätverket för
att vi vill hitta
bästa möjliga
sätt att skapa
riktigt goda
livsvillkor för
våra invånare.
Det gör vi
genom att
kritiskt granska
det vi gör idag
och pröva nya
sätt att lösa våra
utmaningar.

• Vilka utmaningar kring hälsa och social hållbarhet finns i din
kommun/region?
• Vilka har tillgång till goda livsvillkor och vilka har det inte?
• Hur organiserar och leder vi arbetet för att få till en förändring?

Vad är Healthy Cities?
Svenska Healthy Cities-nätverket består av ca 20 kommuner och regioner som samverkar för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika
villkor hos invånarna. Det finns Healthy Cities-nätverk runt om i världen
och i 30 europeiska länderna. Gemensamt är att nätverken arbetar efter
Världshälsoorganisationens (WHO:s) långsiktiga strategi för hälsosam
samhällsplanering.
Vi verkar också för att lyfta jämlik hälsa till den politiska dagordningen
globalt. Arbetet utgår ifrån Agenda 2030:s 17 mål för hållbar utveckling.
Svenska Healthy Cities-nä tverket samverkar med de internationella
nätverken genom kunskaps- och informationsutbyte samt möjligheter att
delta i internationella projekt, arbetsgrupper och konferenser.

Så här fungerar det
Healthy Cities-nätverket i Sverige erbjuder återkommande nätverksträffar för politiker och tjänstepersoner.
Fokus är gemensamt erfarenhetsutbyte och dialog kring folkhälsoutmaningar lokalt och regionalt. Vid våra
träffar får vi inspiration, ny kunskap, bra kontakter och stöd i vårt arbete samt omvärldsbevakning. Som medlem i svenska Healthy Cities ges också möjlighet till gemensamma fördjupningar mellan olika professioner i
temagrupper och kortare projekt.
Nätverket utgår från hälsans sociala bestämningsfaktorer samt den nationella folkhälsopolitiken och dess mål
om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Nätverket har en politisk styrelse som väljs på årsmötet och medlemmar i nätverket betalar en medlemsavgift
utifrån befolkningsstorlek. Både politiker och tjänstepersoner deltar aktivt i nätverket och bidrar till både innehåll, riktning för nätverket samt opinionsbildning kring frågorna.

Är ni en kommun, landsting eller region som söker inspiration och erfarenhetsutbyte
i ert folkhälsoarbete? Välkommen med er ansökan om medlemskap. Läs mer på vår
hemsida och se vilka medlemmar som ingår idag.

Vad gör nätverket?
= Permanent struktur där
samtliga kommuners kontaktpersoner och politiker deltar.
= Grupper/ fokusområden
där medlemmar deltar utifrån
intresse och möjlighet.
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Svenska Healthy Cities nätverket
Utgångspunkter ∙ Agenda 2030 ∙ WHO:s Health 2020 ∙ Nationell folkhälsopolitik ∙ Healthy cities mål 2014-2019
Syfte: Öka samverkan mellan svenska kommuner och regioner i arbetet med att skapa förutsättningar för en god hälsa
på lika villkor hos invånarna.

Fördjupning i
temagrupper
∙ Social & fysisk planering
∙ Sociala investeringar

Strategisk grupp

Verkstäder
∙ Kollegial granskning
∙ Seminarieserie
∙ Kartläggningar
∙ Arbetsgrupper

Nätverkets fyra strategier:
1. Förbättra genom att visa på regionala och kommunala interventioner som faktiskt fungerar
2. Stödja och stimulera förtroendevalda och tjänstemän i deras uppdrag
3. Höja kunskapsnivån för det strategiska arbetet inom nätverket och medverka till att kunskapen sprids
4. Bli en röst i samhället

Vad innebär ett medlemskap?
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Vårt utbyte

Vår framtid

Utbyte av perspektiv

Bygga strukturer och arbeta

Jämlika

Tvärsektoriellt

Ansvarstagande

Utjämnande

Motståndskraftiga

Långsiktigt

Hållbara

Medskapande

Mottagliga

Kunskap i framkant
Utbildningar och seminarier
Konkret nytta för lokalt samarbete
Kvalificerad omvärdsbevakning
Kunskapsbygge
Handlingsförmåga
Internationellt samarbete

www.healthycities.se

