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Tema för dagarna (theme of the days 

Den politiska beställningen på internationell, nationell och lokal nivå. Den 

lokala nivån har på årskonferensen fokus på stadsutveckling.  

The ”political order” on the international, national and local level. (the Swedish 

network is planning to focus on the fact that the policy orders from the 

politicians need to be followed by transparency all the way to the citizens and 

back. This will set focus on how the “orders are managed in all the silos of 

professionals, how the impacts are spelled  out, how the assessment are carried 

out and above all how the cooperation between the political and professional 

arena is regarded and used.)  

 

 

Hålltider 

21 mars 

 

10.00              Avresa guidad tur  Departure guided tour in a newly built 

urban area of Linköping 

                           

10.30 Guidad tur i Vallastaden  Guided tour in Vallastaden mer 

information  sänds direkt till er som anmält er för turen

  

12.30 Lunch på hotell Ekoxen  

13.15 Välkomna! Årskonferensen startar på hotell Ekoxen  

 Ida Legnemark ordförande Nationella Healthy Cities nätverket 

Kristina Edlund Kommunstyrelsens ordförande Linköpings kommun 

13.30 We will work with the international “policy order” from Agenda 2030 

to the next Phase of WHO Healthy Cities where the Copenhagen 

Concencus Healthier and happier cities are closely linked to Agenda 

2030. WHO Healthy Cities will take us through the vision and goals of 

the next Phase and how they were formed during 2017 up to becoming 

Copenhagen Consensus on the 13th of February this year. We finish 

with a common discussion. Professor John R Ashton C.B.E. 

representingt WHO Healthy Cities 

 



 

 

14.40 “Policy orders”of the national level the governmental work of 

agenda 2030 so far. Filippa Myrbäck SKL 

 We will learn about the ambition of the Swedish government 

after the proposals from the committee for equity in health. What 

does it look like in the upcoming public health bill? 

Representative from the department of social affairs 

 

15.00 Kaffe Coffe break 

15.15 Fortsättning med information från den nationella nivån. 

Continous the national level 

16.15 Tillitsdelegationen börjar nu avsluta sitt arbete. The 

governements delegation of trust is now finishing it´s terms of 

reference. What will this mean at the local and regional level. 

What kind of  policy orders can we expect? Findings and 

conclusions. Emil Boberg, Tillitsdelegationen 

17.15 End of Day 1 

17.30  Årsmötesförhandling 

19.15 Departure from the Hotel Ekoxen to the dinner at the Air Force 

Museum.   

 

22 mars 

 

08.15  Välkomna tillbaka kort reflektion över gårdagen 

 Ida Legnemark Ordförande 

8.25 Vad händer när den politiska beställningen blir lag? Erfarenheter 

från norska kommuner av den norska folkhälsolagstiftningen. 

 Sunne kommuner nätverkets koordinator Ingvild Little 

9.15 Hur går det med hållbarhetsperspektivet i styrningen av en 

kommun? Den lokala övergripande politiska beställningen av 

hållbarhet i sina tre perspektiv? Uppsala har beforskats av 

Institutet för kvalitetsutveckling(SIQ). Projektledaren från SIQ 

sammanfattar forskningen, beskriver projektet, dess lärdomar och 

samarbetet med Uppsala. Ingela Hagström Uppsala ger oss en 

beskrivning generellt av hållbarhetsarbetet i Uppsala beskriver 



 

 

kommunens perspektiv och dess lärdomar från projekt och 

forskning. 

 Åsa Rönnbäck SIQ och Ingela Hagström Uppsala kommun  

10.15             Kaffe 

10.30 Workshop - En övergripande politisk beställning av hälsosam och 

socialt hållbar samhällsplanering hur får den tydligt genomslag i 

planering och utformning av den fysiska miljön? Vi lyfter fram 

lokala exempel från Linköping, Norrköping och Malmö med 

fokus på politisk beställning av olika typer av 

stadsutvecklingsprojekt, vad beställningen lett till och hur vi kan 

förbättra kopplingen mellan beställning och slutresultat. 

Nationella Healthy Cities nätverket fokuserar här på MÅL 11 i 

Agenda 2030 ”Hållbara inkluderande städer och samhällen” med 

Sveriges identifierade utmaning för detta mål att ”Bryta 

bostadssegregering”. Detta mål är tillsammans med ytterligare 

fokusområden ett av våra centrala medel att nå vårt huvudmål om 

att skapa förutsättningar för att ge invånarna jämlika 

förutsättningar för en god hälsa och välbefinnande (MÅL 3) med 

Sveriges utmaning tydliggjord som att ” Minska skillnaderna i 

hälsa och välbefinnande mellan olika grupper i befolkningen”. Vi 

arbetar med vad det innebär i strukturer, strategier och 

genomförande för våra regioner och kommuner. Lokala exempel 

presenteras och diskuteras med fokus på hur vi kan förbättra den 

politiska intentionens genomslag när det gäller fysisk planering. 

Workshopledare Marianne Dock 

12.00 Gemensam reflektion över dagarna 

12.25  Avslut årsmöte och lunch 

13.15 Möte strategiska gruppen 

15.00 Avslutning av strategiska gruppens möte 

      

 

Anmälan 

Anmälan görs via länken nedan senast 28 februari. 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=3aa5077556e5 

      

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=3aa5077556e5


 

 

Hotell 

Årsmötet äger rum på Hotell Ekoxen, där det finns förbokade hotellrum till och 

med den 28 februari. 

Bokning görs via e-post q.ekoxen@choice.se eller på telefon + 46 13 25 26 00 

med kod Healthy Cities. Se mer information på Quality Hotel Ekoxen 

Resa 

Till Linköping kan du resa med tåg, buss, bil eller flyg. 

Om du ansluter till den guidade turen i Vallastaden åker du med busstransport 

dit och därefter tillbaka till Quality hotell Ekoxen. Om du åker direkt till 

Ekoxen gäller följande: 

Från Linköpings flygplats – taxi till hotellet. 

Från Linköpings resecentrum – taxi till hotellet eller ta någon av följande 

bussar och gå av vid hållplats Tinnebäcksbadet; 1 mot Vidingsjö, 14 mot 

Hjulsbro via Ekholmen, 15 mot Ekholmen via Johannelund, 17 mot Vidingsjö 

via US eller 24 mot Ullstämma via Ekholmen. 

 

Frågor? 

Om årsmötet: kerstin.mansson@helsingborg.se 

Om vistelsen i Linköping: Susanne.stalhammar@linkoping.se 

mailto:q.ekoxen@choice.se
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/linkoping/quality-hotel-ekoxen/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=p-sok-se-brand-hotell-bmm&utm_term=%2Bhotell%20%2Bekoxen&utm_content=SE%20-%20LinkÃ¶ping%20-%20Hotel%20Ekoxen
mailto:kerstin.mansson@helsingborg.se
mailto:Susanne.stalhammar@linkoping.se

