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Välkomna till spännande dagar i Stockholm 

tillsammans med Nationella Healthy Cities-nätverket  

Tid: 18 oktober – 20 oktober 2016 

Deltagande: Politiker och tjänstemän är välkomna att delta under samtliga 

programpunkter. På Höstmötet som pågår från 18/10  kl. 17.00 till 19/10 16.00 förväntas 

alla delta. 

Inför mötet behöver man på hemmaplan förbereda nya deltagare på nätverkets syfte, 

innehåll och arbetsformer. 

Plats: Programmet kommer att genomföras på  Hornsgatan 20 i Stockholm den 18 oktober 

19/10 STOCKHOLMSSALEN i Landstingshuset, Hantverkargatan 45 och torsdagen den 

20 oktober på Fleminggatan 20 så läs noga  detaljerna nedan i programmet. 

Hotell: Rekommenderas Österport som ligger i närheten av Hantverkargatan och 

Fleminggatan på Kungsholmen där vi kommer att vara dag 2 och dag 3. 

Anmälan sänds på bifogad blankett till Kerstin på kerstin.mansson@helsingborg.se, senast den 

12 oktober. Ni som har med gäster eller föreläsare till era delar ser till att även dessa anmäls så 

vi inte missar någon. 

 

Temagrupp Fysisk och social planering som motor för en 

hälsosam samhällsplanering  

Tisdag 18/10 kl. 9.30 –15.00  Lokal: Utsikten SKL Hornsgatan 20 

 Program sänds ut separat 

Strategiska gruppen, (del 1) 

Tisdag 18/10, kl. 15.15 -16.30 Lokal: Utsikten Hornsgatan 20 

Tema Dilemman med fokus på implementering  

 Rapport Kerstin  

 Implementeringens konst och utmaningar miniföreläsning av Yvonne Savert i Huddinge  

 Diskussioner utifrån några medlemmars dilemman 
Förflyttning och smörgås 
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Det gemensamma höstmötet för politik och tjänstemän 

inleds med Anna Balkfors från Kommissionen för jämlik 

hälsa 

Tisdag 18/10, kl. 17.00 - ca.19.00  Lokal: Torget Hornsgatan 20. 

Tema: Utmaningar, möjligheter, knäckfrågor utifrån Kommissionen för 

jämlik hälsa 

Anna Balkfors sekreterare i kommissionen 

17.00 - 17.10  Välkommen och inledning 

17.10 – 18.30/19.00. Kommissionen för jämlik hälsa. 

Presentation av nuläget, identifierade knäckfrågor om vi ska ta bort påverkbara skillnader i hälsa 
inom en generation, kopplingar till lagstiftning m.m. 

Diskussion och gemensamt arbete kring detta. 
 

Vi avslutar därefter med en gemensam buffé på SKL.  

Strategiska gruppen, (del 2)  

Onsdag 19/10 kl. 8.00- 8.50  Lokal: Stockholmssalen Landstingshuset 

Hantverksgatan 45  

Planering satsningar framöver årsmötet m.m.  

Gemensamma höstmötet för politik och tjänstemän 

fortsättning.  

Onsdag 19/10, kl. 9.00 -16.00  Lokal: Stockholmssalen Landstingshuset 

Hantverkargatan 45  

Tema hela dagen styrning ledning och implementering 

9.00–9.10  Välkommen tillbaka    Ida Legnemark 

9.10–9.20  Detta är Healthy Cities för nytillkomna  Kerstin Månsson 

9.20- 10.20 Tillitsdelegationens uppdrag och hur går tankarna  

kring styrning och ledning av välfärden    Emil Broberg delegat 
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Dialog och diskussion med Healthy Cities medlemmar vad ser vi och vad innebär det på regional 

och lokal nivå? 

9.20–9.30 Kort paus 

9.30–11.30  ”BNP innehåller allt utom det som betyder något” Citat Robert Kennedy  

Johanna Giorgi Analytiker Tillväxtverket berättar om Tillväxtverket och regionernas arbete att ta 
fram kompletterande mått för regional utveckling. Vilken roll spelar hälsa? Och hur går vi från 

att mäta till att göra? 

Gemensam dialog och diskussion vad ser Healthy Cities medlemmar och vad innebär det för 
oss? 

11.30 Förflyttning för lunch 

11.45–12-45  Lunch 

Eftermiddag 12.45 -16-00 

Styrning, ledning och implementering - implementeringens konst, att förändra på riktigt hela 

vägen ut i löpande verksamhet 

 
Diskussioner och inspiration kring några delar av implementeringens grunder genom Yvonne Savert i 
Huddinge Några konkreta exempel kring vardagsarbetet från planering och styrsystem till verklig 
förändring i Helsingborgs stad och Halmstads kommun. Med inspiration kring implementeringens 
byggstenar för att få det att fungera på riktigt hela vägen ut i verksamheten diskuterar vi gemensamt och 
lyfter olika dilemman utifrån arbetet i Helsingborg och Halmstad. 
 
Som en start för fortsatta diskussioner presenterar kommunalrådet Lars Thunberg den politiska viljan 
bakom Helsingborgs stads livskvalitéprogram och Plan för lika möjligheter. Maria Norberg och Kerstin 
Månsson Helsingborgs stad samt Pernilla Thornberg Berner från Halmstads kommun beskriver sitt sätt att 

arbeta vidare utifrån politiska initiativ och uppdrag i ett implementeringsperspektiv.  
 

Temagrupp Sociala investeringar  

Torsdag 20/10, kl. 9.00 - 15.00  Lokal: Fleminggatan 20, plan 2 

Möteslokal Spader 

Program sändes ut separat. 

 

Hjärtlig Välkomna! 

Ida 


