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Healthy Citites Sverige
- En del av WHO



WHO: s europeiska Healthy Cities nätverk är
ett nätverk av europeiska städer som är
engagerade i att arbeta med hälsa och hållbar
utveckling. Nätverk grundades 1988 och har
under de senaste 30 åren engagerat lokala
politiska krafter, bygga kapacitet, dela
erfarenheter och tillhandahålla innovativa
lösningar för att uppnå ökad hälsa och
välbefinnande genom hållbar utveckling.

De grundläggande principerna för WHO:s
nätverk är att det är lokalt och regionalt som vi
i huvudsak äger möjligheten att minska de
påverkbara klyftorna och öka förutsättningar
för social hållbarhet och god hälsa för alla i vår
befolkning. Arbetet sker i femårsfaser och den
nuvarande fasen VII (2019–2024) baseras på
FN:s Agenda 2030 mål.

OM NÄTVERKET



Det finns tre övergripande mål för fasen:

Främja hälsa och välbefinnande för alla och
minska ojämlikhet i hälsa

Leda genom exempel nationellt, regionalt
och globalt

Stödja genomförandet av WHO:s
strategiska prioriteringar

Det svenska nätverket har under 2020
arbetat aktivt utifrån målen för Fas VII och
har fungerat som en arena för
erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling
för kommuner och regioner. En av
nätverkets främsta styrkor är att vi skapar
arenor för nära samverkan mellan
förtroendevalda och tjänstepersoner och
fungerar som länk mellan medlemmarna och
attraktiva samarbetsparter.

De strategiska prioriteringarna för fasen
kallas de sex P:na och står för People,
Place, Participation, Prosperity, Peace och
Planet.
Dessa bygger på de globala hållbarhets-
målen.

FAS VII



VÅRA MEDLEMMAR

Borås Stad
Falu kommun
Halmstads kommun
Helsingborgs Stad
Huddinge kommun
Linköpings kommun
Luleå kommun
Lunds kommun

Region Halland
Region Östergötland
Västra Götalandsregionen 

Växjö kommun har begärt utträde ur nätverket. Vi beklagar givetvis detta beslut och meddelar att de är hjärtligt 
välkomna tillbaka om de så önskar. 

Region Örebro 
har visat intresse 

för Nationella 
Healthy Cities

nätverket och en 
första kontakt har 

tagits!

Malmö Stad
Norrköpings kommun
Skövde kommun
Trollhättans Stad
Uppsala kommun
Vara kommun
Växjö kommun
Östersunds kommun 

Nätverkets 
medlemmar 

under året har 
bestått av 3 

regioner och 16 
kommuner



ÅRET SOM GÅTT



STYRELSEN
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och utveckling vilket innebär att styrelsen företräder
föreningen och bevakar dess intressen. Under 2020 har styrelsen arbetat aktivt på olika sätt för att
möjliggöra en starkare organisation och öka nätverkets position i samhällsdebatten. Styrelsen har under
2020 haft nio beslutsfattande sammanträden.

På nätverkets årsmöte den 27 mars 2020 valdes fem ledamöter till styrelsen och årsmötet gav styrelsen
i uppdrag att tillsätta två vakanta platser. I styrelsen 2020 har följande suttit:

Monica Hansson (S)
Vice ordförande

Trollhättans Stad

Frida Trollmyr (s)
Ordförande 
Malmö Stad

Camilla Neptune (L)
Ledamot

Lunds kommun

Fredrik Hansson (S)
Ledamot

Luleå kommun 

Iréne Karlsson (C)
Ledamot

Vara kommun

Katerina Gustafsson (KD)
Ledamot

Falu kommun

Ulf Hanstål (M)
Ledamot

Västra Götalandsregionen



ORGANISATION

Under året har nätverket fokuserat på att
möjliggöra en starkare organisation, stärka den
internationella samordningen samt att kunna
växla upp arbetet i nätverket. Styrelsens arbete
med att söka extern finansiering har inte gett
resultat ännu men fortsätter under 2021.

På årsmötet valdes 
Trollhättan till ny värdkommun 
efter Helsingborg och i juni 2020 
tillträdde Johanna Linnarsson 
som ny koordinator för nätverket. 

Johanna Linnarsson
Koordinator

Efter 12 år som koordinator för det svenska
nätverket gick Kerstin Månsson i pension
vid halvårsskiftet. På grund av pandemin
hölls avtackningen digitalt i samband med
nätverkets webbinarium den 15 september.

Med sitt stora engagemang i frågorna,
lyhördhet och omtänksamhet har Kerstin
haft stor betydelse för nätverket som helhet
och som värdefullt stöd för alla medlemmar
under åren.

Nätverket har under året påbörjat arbetet med
att knyta till sig en Advisory board. Tanken är att
den rådgivande gruppen ska bidra med kunskap
och kompetens och vara ett bollplank till
styrelsen. Detta arbete fortsätter under 2021.

Vi önskar Kerstin lycka 
till framåt, hon kommer 
vara saknad!



ÅRSKONFERENS

Årskonferensen som 2020 var planerad att hållas i
Falu kommun fick planeras om till ett digitalt möte
pga. pandemin. Med tanke på den hastiga
omställningen fanns inte möjligheten att hålla en
större konferens då fokus var att tekniskt kunna
genomföra nätverkets årsmötesförhandlingar
digitalt.

Dåvarande koordinator Kerstin Månsson
presenterade ett förslag på det svenska nätverkets
inriktning för Fas VII som innebar ett övergripande
fokus på styrning och ledning samt att fokus
därutöver är barns livsvillkor. Marianne Dock
sammanfattade nätverkets arbete inom temat
hälsosam samhällsplanering. På årsmötet valdes även
Trollhättan till ny värdkommun för nätverket.

På årsmötet 
valdes 

Trollhättans Stad 
till ny 

värdkommun för 
nätverket.



HÖSTKONFERENS

Nätverkets höstmöte genomfördes digitalt under en
heldag den 22 oktober. Vi inledde med att lyssna på
Elisabeth Bengtsson, konsult på WHO, som
berättade om WHO:s organisation och vilka styrande
program som nätverkets arbete vilar på. Efteråt fick
medlemmarna diskutera styrkor och möjligheter med
nätverkets koppling till den internationella nivån.

Eftermiddagen handlade om den pågående pandemin
med upplevelser och utmaningar på lokal nivå. Vi fick
höra presentationer från internationell och nationell
nivå samt lokala exempel från medlemmar i
nätverket.



TEMATISKA GRUPPER 
OCH ARBETSGRUPPER

Nätverket har en strategisk grupp där samtliga
medlemmar deltar med representanter.
Gruppen arbetar bland annat med utmaningar i
organisationer, styrsystem, uppföljning och
utvärdering ur ett helhetsperspektiv. Under
hösten har nätverkets strateggrupp börjat med
digitala månadsmöten i syfte att öka
möjligheterna för kontinuerlig kommunikation
och samverkan.

En arbetsgrupp bestående av representanter
från nätverkets medlemmar har sammanfattat
nätverkets erfarenheter och syn på styrning och
ledning av tvärsektoriella och långsiktiga frågor i
komplexa sammanhang i en idéskrift som
publicerades under våren 2020.

Det svenska nätverket arbetar med en
ansökningsprocess kopplad till de övergripande
mål och huvudteman i WHO Healthy Cities
nätverkets Fas VII (2019–2024). Under hösten
startade en arbetsgrupp som arbetar med att
sammanställa ansökan med delaktighet från
nätverkets medlemmar.

Enligt verksamhetsplanen skulle nätverket
starta upp ytterligare en temagrupp under
2020, utifrån en aktuell fråga att samverka
kring. Nätverket valde att avvakta med detta då
många av medlemmarna gärna ville avvakta på
grund av pandemin.



Nätverket har sedan många år tillbaka drivit
temagruppen Fysisk planering som motor för en
hälsofrämjande stadsplanering – även kallad
Motorgruppen. Ända sedan uppstarten har arki-
tekten Marianne Dock från Malmö Stad sam-
ordnat gruppen med en oförtröttlig entusiasm
och stort driv i frågorna.

Under våren gick Marianne i pension och
nätverket fick möjlighet att tacka av henne
under webbinariet den 15 september.
Nätverket tackar Marianne för sitt engagemang
och önskar henne lycka till. Temagruppen
kommer att fortsätta under ledning av Kristina
Engstrand från Trollhättans Stad.

Tack 
Marianne & 

lycka till 
Kristina! 



NÄTVERKETS IDÉSKRIFTER 

Tvärsektoriell styrning

Denna idéskrift om tvärsektoriell styrning
beskriver och reflekterar kring svårigheter och
möjligheter med att styra, leda, organisera och
bemanna i syfte att minska skillnaderna i hälsa
hos våra invånare. De slutsatser som nätverket
kommit fram till om styrning och ledning som
kan leda till påvisbara utjämningar och minskade
skillnader finns att ta del av i skriften.

Tillitsfrämjande stadsplanering

Skriften fokuserar på hur planering på olika sätt
kan bidra till att stärka tillit mellan individer. Den
lyfter fram behovet av gemensamma platser och
företeelser som kan stödja både individers och
samhällets sociala kapital. Ett kapital som i
grunden bygger på att vi har tillit och förtroende
till andra, och samtidigt är beredda att tolerera
varandras olikheter.

Läs 
idéskrifterna 

här!

Under 2020 har Healthy
Cities-nätverket 

publicerat två olika 
idéskrifter som bygger 
på de erfarenheter som 
nätverket samlat på sig 

under åren.

https://www.healthycities.se/dokument/


INTERNATIONELL AKTÖR

Som en av kopplingarna mellan vårt svenska nätverk
och den internationella nivån deltar koordinatorn i
WHO:s möten varje månad. Under våren utökades
dock dessa möten till att hållas varannan vecka där
temat för varje möte var Covid-19.

Den 8–10 december hölls den internationella WHO
Healthy Cities konferensen för första gången helt
digitalt. Temat för konferensen detta år var Healthy
Cities in times of pandemic: protecting communities and
building back better. Från vårt svenska nätverk var vi 19
personer anmälda och i konferensen som helhet deltog
ca 1800 personer på ett eller annat sätt under
konferensens tre dagar.

Från Sverige deltog vi i olika delar av konferensen:

Koordinatorn medverkade i ett av delseminarierna
för att presentera arbetet i vårt svenska nätverk.

Representanter från Västra Götalandsregionen
deltog i ett av delseminarierna med presentationen:
Community-based interventions through cultural
mediators and health guides in order to increase knowledge
of and trust in the Swedish COVID-19 strategy in north-
east Gothenburg.

Representanter från Trollhättan deltog i ett av
delseminarierna med presentationen: Rethink and reset
- how to get together when social distancing keeps us apart.

Region Östergötland och Helsingborgs Stad
skickade in filmer till de kreativa avbrotten i
konferensen med tema Konst och kultur.

Under konferensen hölls även slutna möten
avsedda för politiska företrädare samt nationella
koordinatorer som vårt svenska nätverks ordförande
och koordinator deltog i.

Nätverkets ordförande, Frida Trollmyr, blev under den
internationella konferensen invald i den politiska
kommittén för WHO:s europeiska Healthy Cities
nätverk. Syftet med kommittén är att bistå med hjälp
med den strategiska inriktningen för WHO: s
europeiska Healthy Cities nätverk för Fas VII.



NATIONELL AKTÖR
Den 15 september bjöd Healthy Cities
nätverket in brett till ett webbinarium med
Per Molander, författare av jämlikhets-
kommissionens rapport och Gabriel Wikström,
ny samordnare för Agenda 2030. Under
eftermiddagen presenterades även nätverkets
egna idéskrifter kring tvärsektoriell styrning
samt tillitsfrämjande stadsplanering. På
webbinariet deltog cirka 150 personer från hela
landet.

Den 28 maj medverkade Healthy Cities
nätverket i SKR:s webbinarium med fokus på
jämställdhet och folkhälsa. Vi presenterade
information kring nätverket, vårt syfte, fokus
framöver samt några nedslag från idéskriften
om tvärsektoriell styrning. Healthy Cities
nätverket fick frågan om att svara på remissen
kring standardförslaget Styrning och ledning för
hållbar utveckling i kommuner och regioner –
Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda
2030 för hållbar utveckling. Nätverket inkom med
ett yttrande.



SAMVERKAN

Under våren deltog nätverkets medlemmar i en
forskningsstudie kring beslutsprocesser som
finansierades av Folkhälsomyndigheten. Studien
genomfördes av två forskare vid Umeå
universitet och syfte var att bidra till fortsatt
utveckling av både det lokala arbetet och
nätverkets roll och funktion. Till
forskningsarbetet knöts också en referensgrupp
med syfte att bistå forskarna i sitt arbete.
Referensgruppen bestod av enrepres-entant
från styrelsen, strateggruppen samt en från
FHM. Resultatet och lärdomarna från rapporten
kommer vara värdefulla för nätverkets fortsatta
arbete kopplat till styrning och ledning.

Under 2020 anordnade nätverket ännu en
omgång av den digitala seminarieserien
Crossing Borders. Detta år var temat ”Jämlik
hälsa och digitalisering” och anordnades i
samarbete med Skövde kommun och högskolan i
Skövde. Serien innehöll tre seminarier utifrån
ett generellt perspektiv, äldres perspektiv och
barn och ungas perspektiv.

Vårt nätverk var inbjudna till ett dialogtillfälle
arrangerat av Folkhälsomyndigheten om
regeringsuppdraget kring stödstrukturer för
folkhälsopolitiken. Frida Trollmyr, ordförande
för nätverket, deltog för nätverkets räkning.

Nätverket anordnade seminariet ”Cities as
leaders and agents of rapid change for road
safety” tillsammans med WHO och Stockholm
Stad. Detta var ett pre-event inför regeringens
internationella konferens kring Road safety som
startade dagen efter. Det var cirka 40 deltagare
och seminariet var på engelska.

Ordförande 
Frida Trollmyr 
inledde seminariet! 



2020 var ett förberedande år för den nationella
satsningen Friluftslivets år som syftar till att få
fler människor att prova friluftsliv och
långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten
om friluftslivets värden och allemansrätten.
Healthy Cities nätverket har under året
samverkat med projektägarna Svenskt Friluftsliv
och har deltagit i en arbetsgrupp som ansvarat
för planering av temat ”Må bra ute”.

Ett riksdagsseminarie om Sveriges folkhälso-
politik var planerat tillsammans med riksdags-
ledamöterna Mats Wiking och Ulrika Jörgensen
men fick tyvärr ställas in på grund av pandemin.
Detta kommer att genomföras när fysiska
möten åter är möjliga.



KOMMUNIKATION OCH 
OPINIONSBILDNING

Det har pågått olika aktiviteter under året för
att öka kommunikationen både inåt i nätverket
och utåt mot andra samt att stärka nätverkets
roll som opinionsbildare. Nätverket anlitade
därför konsultfirman Progress PR som hjälpt till
att ta fram en kommunikationsplan, byggt upp
en ny hemsida, gjort en intressentanalys samt en
plan föruppvaktning av nyckelpersoner för
nätverket.

Under våren träffade nätverkets ordförande
och konsulten personer inom Riksdagens
socialutskott, Folkhälsomyndigheten, sak-
kunniga på socialdepartementet och ordförande
i jämlikhetskommissionen i syfte att öka
kunskapen om Healthy Cities svenska nätverk
och skapa allianser i syfte att öka vårt inflytande.

Inom ramen för vårt påverkansarbete publi-
cerade nätverket en debattartikel i tidningen
Dagens samhälle under våren. Artikeln handlade
om hur vi tillsammans kan sluta de påverkbara
klyftorna. Nätverket hade beslutat att lämna
synpunkter på Jämlikhetskommissionens slut-
rapport under året men då remissen inte hann
komma så hänskjuts detta till 2021.

Läs 
debattartiken

här! 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/tillsammans-kan-vi-sluta-de-paverkbara-halsoklyftorna-32644


Snart har vi 
en helt ny 

grafisk 
identitet! 

Logotypen 
kommer 

finnas i färg, 
vitt, svart, 
stående & 
liggande. 

Vi tar också 
fram mallar 

till 
PowerPoint 
och Word.  

Som ett led i arbetet med kommunikation och
opinionsbildning beslutade styrelsen under
hösten att en ny logotype för nätverket skulle
tas fram. Denna blev klar i början av 2021 och
därefter kommer ett rekryteringsbrev med den
nya logotypen att skickas ut till kommuner och
regioner i Sverige i enlighet med verksam-
hetsplanen.



EKONOMI

Healthy Cities-nätverkets intäkter består
idag av medlemsavgifter som regleras
utifrån storlek på kommun eller om det är
en region. Nätverket har ett eget kapital
där en del har tagits i anspråk under 2020 i
syfte att kunna investera i att stärka och
tydliggöra nätverkets kommunikation.
Detta ligger i linje med målet om att öka
antalet medlemmar och i förlängningen
ytterligare stärka ekonomin i nätverket.



SLUTORD

Det har varit ett omtumlande år på många sätt.
Styrelsen påbörjade redan 2019 ett större
arbete för att stärka organisationen, bli fler
medlemmar och vara en starkare aktör i
samhällsdebatten kring folkhälsofrågorna.
Tillsammans med en konsultfirma hade vi
planerat flera arrangemang i början av året, men
sedan kom pandemin och all verksamhet fick
ställas om. Som många andra har vi inte ställt in
utan ställt om. Även om det är väldigt tråkigt att
vi inte kunnat ha några fysiska träffar sedan i
mars så har digitaliseringen också gett vinster
för nätverket. Vi har aldrig tidigare varit 150
personer på ett seminarium som nätverket
anordnat vilket vi var på webbinariet i
september.

Strateggruppen har kunnat komma igång med
möten varje månad vilket givit kontinuitet, ökad
kommunikation och samverkan. Styrelsen har
övergått från telefonmöten till digitala möten
vilket underlättat arbetet.

Hela 19 personer kunde delta på WHO:s årliga
internationella konferens. Både kostnaderna
och klimatpåverkan har minskat genom att vi
har minimerat vårt resande under året. Med det
sagt så längtar vi till att pandemin är över och vi
får möjlighet att anordna både fysiska och
digitala möten.

Styrelsen har också tagit till sig den feedback vi
fått om att skapa en annan struktur när det
gäller information från nätverket. Den nya
hemsidan har redan gjort att fler kontaktat oss
och vill veta mer om Healthy Cities.

En annan stor förändring har varit byte av
värdkommun som gått över förväntan.
Trollhättans stad har ställt upp med sin
kommunikationsavdelning som hjälper
nätverket med grafisk formgivning och
kommunikation vilket har varit mycket
värdefullt.



Den stora utmaningen vi har framför oss är att
få en hållbar ekonomi genom att bli fler
medlemmar och få in externa medel. Visionen är
att vi ska kunna ha ett kansli med minst en
heltidsanställd, vilket hade underlättat arbetet
att koordinera nätverket på såväl nationell som
internationell nivå. Med dessa ord tackar
styrelsen för ett gott samarbete under året och
ställer sina platser till förfogande.

Frida Trollmyr Monica Hansson

Camilla Neptune Fredrik Hansson

Irene Karlsson

Ulf Hanstål

Katerina Gustavsson

Transaktion 09222115557444977311 Signerat CN, FH, FT, IK, KG, MH, UH
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