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Ett första nyhetsbrev
Välkommen till det första numret av ett nyhetsbrev från Healthy Cities Sverige. Healthy
Cities Sverige är WHO:s svenska nätverk bestående av kommuner och regioner som
arbetar tillsammans för att möta samhällsutmaningar som ojämlik hälsa på lokal och
regional nivå. Syftet med nyhetsbrevet är att ge en inblick i nätverkets arbete och vad
som är på gång framåt. För att läsa mer om vårt svenska nätverk är ni välkomna att gå in
på hemsidan www.healthycities.se.

Nytt utseende
I början av året fick det svenska Healthy
Cities-nätverket ett nytt utseende i form
av ny logotype och grafisk profil. Tanken
är att den grafiska formen ska fånga
kärnan i nätverkets arbete som handlar
om våra städer, social hållbarhet och den
jämlika hälsan.

Webbinarium i februari
Den 12 februari 2021 anordnade
Healthy Cities ett webbinarium för sina
medlemmar kring den processtödjande
utvärdering om beslutsprocesser som
Umeå universitet genomfört med hjälp
av nätverkets medlemmar.
Utvärderingen var ett samarbete mellan
Healthy Cities och
Folkhälsomyndigheten.
I utvärderingen lyftes vad som
kännetecknar en ändamålsenlig och
effektiv besluts- och
genomförandeprocess för praktiskt
folkhälsoarbete. På webbinariet deltog
politiker och tjänstepersoner från våra
olika medlemskommuner/regioner och
det fördes spännande diskussioner kring
hur resultatet kan bidra till att förstärka
befintliga processer på lokal nivå och vad
Healthy Cities som nätverk kan spela för
roll i det. Slutrapporten finns att ta del
av på hemsidan.

Årsmöte 18-19 mars
Nätverket höll sitt årliga medlemsmöte
digitalt den 18-19 mars 2021. Första
dagen gästades vi av Sveriges
civilminister Lena Micko som pratade
om regeringens politik och satsningar på
folkhälsa och Agenda 2030.
Även Annica Johansson från föreningen
Effektfullt deltog och gav en spännande
presentation för medlemmarna om
effektmätning och hur vi kan mäta vilken
skillnad vi egentligen gör.
Under dag två hölls nätverkets
årsmötesförhandling för 2021.
- För andra året i rad fick vi genomföra
en digital årskonferens med nätverket.
Det blev ett väl genomfört möte och jag
och styrelsen tackar för det fortsatta
förtroendet. Nu växlar vi upp vårt arbete
med att stärka organisationen och bli en
tung röst i debatten om folkhälsa och
social hållbarhet, säger Frida Trollmyr,
ordförande för Healthy Cities Sverige.

Healthy Cities publicerar
debattartikel

Läs hela
debattartikeln
här!

Den 25 februari publicerade
Sydsvenskan en debattartikel från
Healthy Cities med rubriken Gör en
åtgärdsplan för hur skillnaderna i livsvillkor
ska minska efter pandemin.
Coronapandemin har lett till ett ökat
fokus på folkhälsan och de villkor vi alla
lever under. Skillnaderna i hälsa mellan
olika grupper riskerar att öka och bli
bestående.
Artikeln är en uppmaning till regeringen
att ta initiativ till en analys och en
åtgärdsplan för hur staten, regionerna
och kommunerna tillsammans ska nå
målen kring jämlik hälsa och minskade
skillnader i hälsa.

Healthy Cities svarar på
Jämlikhetskommissionen
Under april tog Healthy Cities-nätverket
chansen att skicka in synpunkter på
Jämlikhetskommissionens betänkande
En gemensam angelägenhet (SOU
2020/46).
Healthy Cities välkomnar detta
betänkande som belyser hur vi bättre
kan skapa förutsättningar för en jämlik
hälsa. Nätverket ser betänkandet och de
föreslagna reformerna som en viktig
förutsättning för att kunna nå det
folkhälsopolitiska målet.

Värvarbrev utskickat
Nu öppnar vårt svenska nätverk upp för
fler intresserade kommuner och
regioner att bli medlemmar. Under april
månad har Healthy Cities-nätverket
skickat ut ett värvarbrev till kommuner
och regioner i Sverige för att informera
om nätverkets arbete.
Välkomna med er intresseanmälan!

Koordinatorn
Summerar & informerar
Mitt första år som koordinator för det svenska Healthy
Cities-nätverket blev inte riktigt som jag tänkt. Samtidigt
har det blivit tydligt att behovet av ett nätverk som detta
är stort. Coronapandemin har förstärkt våra befintliga
folkhälsoutmaningar och betonat vikten av att säkerställa
en samhällsutveckling som främjar hälsa, livskvalitet och
social hållbarhet. Detta behöver vi göra tillsammans!
Välkommen att ta del av 2021 års andra nyhetsbrev som
publiceras i november.

