
Vi arbetar för jämlika 
förutsättningar. 

Vårt samhälle har under senare tid ställts inför utmaningar
som påtagligt har påverkat livet för individer och
organisationer runt om i världen. Dessa globala och
framförallt komplexa samhällsutmaningar gör att det blir
allt svårare och allt viktigare att skapa socialt hållbara
lokalsamhällen. Healthy Cities Sverige är WHO:s svenska
nätverk av kommuner och regioner som arbetar
tillsammans för att möta samhällsutmaningar som ojämlik
hälsa på lokal och regional nivå. Många enskilda exempel
på framgångsrika arbetssätt utvecklas, och det finns
mycket att vinna om lokala kompetenser och erfarenheter
får utrymme att verka i ett större sammanhang. Vi vill att
alla våra invånare ska ha ett gott liv och en god hälsa!

Healthy Cities Sverige
– en del av WHO

Vad är Healthy Cities? 

Healthy Cities är ett WHO-nätverk som startade 1988 i
Europa med syfte att förbättra folkhälsan genom bättre
levnadsförutsättningar och möjligheter - för alla! Det
svenska nätverket startade upp 2004 och består av
kommuner och regioner som tillsammans arbetar för att
bygga strukturer på lokal och regional nivå för att öka
jämlikheten i hälsa.

Healthy Cities är en unik plattform för kunskapsbygge,
erfarenhetsutbyte och opinionsbildning kring
folkhälsofrågor. Vi jobbar för jämlika förutsättningar för
god hälsa och en hållbar samhällsutveckling. Agenda
2030 utgör en självklar grund för nätverkets arbete.
Målet är att få fram hållbara lösningar som kan spridas
såväl nationellt som internationellt som inspiration till en
samhällsutveckling utifrån Healthy Cities syfte. Politiker
och tjänstepersoner arbetar nära tillsammans i vårt
nätverk. Politiska ambitioner möter professionens
sakkunskap, vilket grundlägger den ömsesidiga
förståelsen och finslipar den politiska beställningen över
partigränserna.

Ett nätverk av städer och regioner som arbetar 
målmedvetet och konstruktivt med jämlik hälsa i fokus 
har aldrig varit viktigare. Vi behöver alla vara nytänkande 
och kreativa för att tillsammans driva en utveckling av ett 
hållbart samhälle som präglas av social jämlikhet och 
hälsa för alla.

Vi bidrar till bättre 
folkhälsa! 

www.healthycities.se

Vi skapar verklig 
samverkan.

Låter detta som ett nätverk där din kommun/region
skulle kunna vara en medskapande kraft tillsammans med
andra som sätter folkhälsa och social hållbarhet högt på
agendan? Ta kontakt med oss!

Läs mer om nätverket och vad det innebär att bli medlem:
www.healthycities.se
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