VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Nationella Healthy Cities nätverket

Healthy Cities Sverige
- En del av WHO

WHO HEALTHY CITIES
WHO: s europeiska Healthy Cities nätverk är
ett nätverk bestående av städer och nationella
nätverk i Europa som är engagerade i att
arbeta med hälsa och hållbar utveckling.
Nätverket grundades 1988 och har under de
senaste 30 åren engagerat lokala politiska
krafter, byggt kapacitet, delat erfarenheter
och tillhandahållit innovativa lösningar för att
uppnå ökad hälsa och välbefinnande genom
hållbar utveckling.
De grundläggande principerna för WHO:s
Healthy Cities 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.

FAS VII
Arbetet i WHO:s Healthy Cities nätverk sker i
faser och den nuvarande fasen VII (2019–2025)
baseras på FN:s Agenda 2030 mål. WHO valde
under 2021 att förlänga fasen med ett år till
2025 på grund av Covid-19.
Det finns tre övergripande mål för Fas VII:
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

WHO:s strategiska prioriteringarna för
fasen kallas de sex P:na och står för People,
Place, Participation, Prosperity, Peace och
Planet.

HEALTHY CITIES SVERIGE
Det svenska Healthy Cities-nätverket
grundades 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.
Det svenska nätverket har under 2021 arbetat
aktivt utifrån målen för Fas VII och har fungerat
som en plattform för kunskapsutveckling och
erfarenhetsutbyte för kommuner och regioner.
En av nätverkets främsta styrkor är att vi skapar
arenor för nära samverkan mellan politiker och
tjänstepersoner samt fungerar som länk mellan
medlemmarna och attraktiva samarbetsparter.

”Som ny medlem tror vi i
Region Örebro län att
nätverket kommer att ge
oss värdefulla kontakter
och erfarenheter i
arbetet för en god och
jämlik hälsa”
Linnéa Hedqvist
Region Örebro län

”Healthy Cities ger oss en unik
möjlighet till
kompetensutveckling
tillsammans med våra politiker,
framförallt uppskattar vi att
nätverket alltid ger generöst
med tid för dialog och
erfarenhetsutbyte med övriga
deltagare kring hur vi uppnår en
god och jämlik hälsa!”
Cecilia Berg
Falu kommun

VÅRA MEDLEMMAR
Följande kommuner och regioner var
nätverksmedlemmar 2021:
Region Halland

Lunds kommun

Region Örebro län
Region Östergötland
Västra Götalandsregionen

Malmö Stad

Borås Stad

Tomelilla kommun

Falu kommun
Halmstads kommun
Helsingborgs Stad
Huddinge kommun
Linköpings kommun

Trollhättans Stad

Luleå kommun

Norrköpings kommun
Skövde kommun

Upplands Bro kommun
Uppsala kommun
Vara kommun
Östersunds kommun

Under 2021 har
Region Örebro län,
Upplands Bro
kommun och
Tomelilla kommun
tillkommit som nya
medlemmar i
nätverket!
Till 2022 består
nätverket av 20
medlemmar med
4 regioner och
16 kommuner

Uppsala kommun har begärt utträde ur nätverket efter 2021. Vi beklagar givetvis detta beslut och meddelar att
de är hjärtligt välkomna tillbaka om de så önskar.

ÅRET SOM GÅTT

STYRELSEN
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och utveckling vilket innebär att styrelsen företräder
föreningen och bevakar dess intressen. Under 2021 har styrelsen arbetat aktivt på olika sätt för att
möjliggöra en starkare organisation och öka nätverkets position i samhällsdebatten. ännu men
Styrelsen har under 2021 haft åtta beslutsfattande sammanträden.
På nätverkets årsmöte den 19 mars 2021 beslutades om omval av ordförande och sittande styrelse.
Healthy Cities styrelse har under 2021 bestått av följande ledamöter:

Frida Trollmyr (S)
Ordförande
Malmö Stad

Monica Hanson (S)
Vice ordförande
Trollhättans Stad

Iréne Karlsson (C)
Ledamot
Vara kommun

Camilla Neptune (L)
Ledamot
Lunds kommun

Katerina Gustafsson (KD)
Ledamot
Falu kommun

Fredrik Hansson (S)
Ledamot
Luleå kommun

Ulf Hanstål (M)
Ledamot
Västra Götalandsregionen

ORGANISATION
Nätverket har en koordinator anställd på halvtid
som leder och driver verksamheten tillsammans
med medlemmarna.
Koordinatorn fungerar även som det svenska
nätverkets representant i det europeiska
Healthy Cities nätverket och deltar i
regelbundna koordinatorsmöten tillsammans
med övriga Healthy Cities städer och nationella
nätverk inom Europa.

Johanna Linnarsson
Koordinator

Under året har nätverket fokuserat på att växa
som nätverk och därigenom möjliggöra en
starkare organisation. Kontakter har tagits på
nationell nivå för att undersöka möjligheten för
nätverket att erhålla annan finansiering än
enbart medlemsavgifter. Styrelsens arbete med
att söka extern finansiering fortsätter under
2022.
I verksamhetsplanen för 2021 fanns ambitionen
att inrätta ett rådgivande organ till nätverket. En
diskussion har pågått både i styrelsen och i
nätverket som helhet under året kring syfte för
ett rådgivande organ och vilka som skulle kunna
vara aktuella deltagare. Slutligen kom styrelsen
fram till att lägga denna aktivitet på paus ett tag
framöver för att återkomma till frågan lite
längre fram istället.

ÅRSKONFERENS
Nätverket höll sin årliga medlemskonferens digitalt
den 18-19 mars 2021.
Första dagen gästades vi av Sveriges civilminister
Lena Micko som berättade om regeringens politik
och satsningar på folkhälsa och Agenda 2030.
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 där nätverket bland annat beslutade om nya
stadgar.
Dagen avslutades med en presentation av lokala
exempel på utvecklingsarbete under pandemin där
Norrköping, Skövde och Region Östergötland
berättade om insatser utifrån ungdomars perspektiv,
kultur och samverkan.

På årsmötet
presenterades
vårt svenska
nätverks arbete
kopplat till WHO:s
internationella
mål och strategier

HÖSTKONFERENS
Den 21-22 oktober genomfördes nätverkets
höstmöte digitalt för andra året i rad.
Temat för mötet var Segregation och ojämlikhet
där dag 1 inleddes av Martin Grander, doktor i
urbana studier, som gav en inblick i forskningen
kring temat. Vi gästades även av Delegationen
mot segregation som presenterade sitt arbete
utifrån ett nationellt perspektiv för att sedan
avsluta dagen på den lokala nivån med exempel
på insatser för att bryta segregation.
Under dag 2 presenterade Margareta Rämgård
från Malmö universitet projektet Jämlik hälsahälsofrämjande innovation i samverkan. Vi fick
även höra om den nationella satsningen
Friluftslivets år som pågått under hela 2021 samt
exempel på aktiviteter som genomförts i landet.
Dagarna genomsyrades av gemensam dialog
mellan deltagarna.

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.
Strateggruppen har digitala månadsmöten i
syfte att öka möjligheterna för kontinuerlig
kommunikation och samverkan mellan
medlemmarna.
Vårt svenska nätverk har under 2021 arbetat
med att färdigställa en ansökan om att
ackreditera oss som medlem i WHO:s
europeiska Healthy Cities nätverket. Ansökan är
kopplad till WHO:s övergripande mål och
huvudteman under Fas VII (2019–2025). En
arbetsgrupp har arbetat med att sammanställa
ansökan som kommer att skickas in i början av
2022.

TEMAGRUPPER
Nätverkets temagrupp för Hälsofrämjande
samhällsplanering är nätverkets
tvärprofessionella temagrupp där strateger och
planerare har möjlighet att träffas, öka sin
kunskap och tillsammans föra dialog om hur
fysisk planering kan bidra till ett hälsofrämjande
samhälle.

Under våren 2021 har temagruppen bjudit in
till tre prova på tillfällen där de som varit
intresserade, både medlemmar och ickemedlemmar, haft möjlighet att delta i samtal på
teman som uterummens plats under pandemin,
samhällsplanerarens nya kläder m.m. Flera av
deltagarna under prova-på tillfällena var inte
medlemmar i nätverket sedan innan.
Under hösten fokuserade gruppen på teman
såsom sociala värden i fysisk planering, gestaltad
livsmiljö och hur vi planerar för barnen.

MEDLEMSTRÄFFAR
En av styrkorna med Healthy Cities nätverket
som medlemmarna lyfter gång på gång är
mötet med andra som arbetar för att främja en
god och jämlik hälsa. Under året har nätverket
möjliggjort för medlemmarna att träffa
varandra för att diskutera, öka sin kunskap i
dessa frågor samt utbyta idéer och
erfarenheter med varandra.
Utgångspunkten för nätverket är att vara en
arena där politik och tjänstepersoner möts och
diskuterar gemensamma frågor som sedan kan
tas med till hemmaplan för att fortsätta gynna
det lokala utvecklingsarbetet. Detta är ett
uppskattat och unikt sätt att nätverka kring
dessa frågor och som genomsyrar både årsoch höstkonferenserna i nätverket.

Under 2021 testade styrelsen att utöver årsoch höstmötet även bjuda in till en särskild
politikerträff den 14 september. Syftet var att
tillsammans diskutera nätverkets styrkor,
utmaningar och möjligheter som grund för
nätverkets inriktning under Fas VII.
Det upplevdes som positivt att kunna variera
träffarna där politiken kan träffas för sig ibland,
tjänstepersonerna för sig och alla tillsammans
ibland. Detta är något som styrelsen planerar
att fortsätta med under 2022.

UTVÄRDERING AV BESLUTSPROCESSER
”För att lösa dessa
samhällsutmaningar behöver
vi arbeta gemensamt, med
kommuner, regioner,
myndigheter, länsstyrelser,
civilsamhälle och andra
organisationer av olika slag”
Citat ur rapporten Besluts- och
genomförandeprocesser för hälsofrämjande
samhällsplanering

Läs rapporten
här!

I 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 nätverket 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.

INTERNATIONELL AKTÖR
Healthy Cities Sverige arbetar med att stärka
kopplingen mellan vårt svenska nätverk och
den internationella nivån. Som ett led i detta
har nätverkets ordförande Frida Trollmyr blivit
invald som medlem i WHO Healthy Cities
politiska kommitté vars syfte är att sätta den
strategiska inriktningen av WHO:s Europeiska
Healthy Cities nätverk under fas VII. Detta är
en möjlighet för vårt nätverk att vara med och
påverka det politiska arbetet inom det
europeiska nätverket.
Kommittén hade sitt första möte den 7
december under ledning av regiondirektören
för WHO:s Europakontor, Hans P. Kluge, som
konstaterade att det efter två års pandemi är
viktigare än någonsin att arbeta för en god och
jämlik hälsa för alla.

Den 8 december höll WHO:s europeiska
Healthy Cities nätverk sitt årliga
medlemsmöte. Bland annat så lyfts det
politiska engagemanget samt vikten av den
lokal nivån fram som viktiga delar i arbetet för
en jämlik hälsa. Under 2022 planerar WHO:s
europeiska Healthy Cities-nätverk för en
större årskonferens för sina medlemmar den
18-20 oktober.

NORDISKT SAMARBETE
Koordinatorerna i de nordiska nationella
Healthy Cities nätverken har startat upp
regelbundna träffar för att öka samarbetet
mellan länderna. Syftet är att delge
varandra goda exempel, stötta varandra
över landsgränserna samt att framåt kunna
genomföra gemensamma aktiviteter.
Under 2022 planerar de nordiska
nätverken för ett gemensamt webbinarium.
De nordiska Healthy Cities-nätverken har
sedan 2020 planerat att hålla i ett
gemensamt seminarium på den Nordiska
folkhälsokonferensen i Reykjavik. På grund
av pandemin har konferensen skjutits upp
och planeras nu att genomföras den 28-30
juni 2022.

NATIONELL AKTÖR
Som nationellt nätverk lämnade Healthy Citiesnätverket under våren synpunkter på
Jämlikhetskommissionens betänkande En
gemensam angelägenhet (SOU 2020/46).
Nätverket ser betänkandet och de föreslagna
reformerna som en viktig förutsättning för att
kunna nå det folkhälsopolitiska målet.
I november anordnade nätverket ett öppet
webbinarium på temat Barn och ungas jämlika
livsvillkor där flera av nätverkets medlemmar gav
deltagarna en inblick i framgångsrikt arbete kring
barn och unga ute i våra kommuner och regioner.
Ca 70 var anmälda till webbinariet.
Se
presentationerna
om barn och unga
här!

REPRESENTATION
Nätverkets ordförande, Frida Trollmyr, har
under 2021 representerat vårt nationella
Healthy Cities-nätverk i olika sammanhang:

Frida har haft ett möte med socialminister
Lena Hallengren, ansvarigt stadsråd för
folkhälsofrågor, för att presentera nätverket
och diskutera möjligheter och utmaningar.
I maj deltog Frida i ett webbinarium med
temat Jämlik hälsa genom demokratiska
kunskapsprocesser som arrangerades av
SPARC (Swedish Participatory Action
Research Community) och Malmö universitet.
I december deltog Frida i ett panelsamtal
om socioekonomiskt utsatta områden under
Corona pandemin som arrangerades av Röda
korset.

SAMVERKAN
Nätverket har sedan länge ett nära samarbete
med Folkhälsomyndigheten och SKR. En
representant från båda myndigheterna deltar
regelbundet i nätverkets möten och
aktiviteter.

Under 2021 pågick den nationella satsningen
Friluftslivets år. Initiativtagare till projektet var
Svenskt Friluftsliv med stöd av
Naturvårdsverket med syfte att få fler
människor att prova friluftsliv. Healthy Citiesnätverket fick under året möjligheten att delta
i planeringen under temat ”Må bra ute” där
koordinatorn haft en plats i arbetsgruppen.
Projektet presenterades på nätverkets
höstmöte.

OPINIONSBILDNING
Den 25 februari 2021 publicerade Sydsvenskan
en debattartikel från Healthy Cities med
rubriken Gör en åtgärdsplan för hur skillnaderna i
livsvillkor ska minska efter pandemin.
Artikeln var 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.

Läs
debattartikeln
här!

KOMMUNIKATION
Våren 2021 startade nätverket med publika
nyhetsbrev. Två gånger per år skickas ett
nyhetsbrev ut till både medlemmar och andra
intresserade. Det finns nu även möjlighet att
anmäla sitt intresse för detta på hemsidan.
I början av 2021 lanserades nätverkets nya
logotype och grafiska profil. För att nätverkets
hemsida även ska gå i linje med den nya
profilen anlitades en konsult för att ge
hemsidan ett nytt utseende. Se gärna
resultatet här: www.healthycities.se
På hemsidan har det under året även skapats
en ny medlemsportal där nätverket samlar
material som är avsedda för sina medlemmar.

REKRYTERING AV MEDLEMMAR
Healthy Cities nätverket har som mål att växa som nätverk och rekrytera nya medlemmar så att
vi kan bli ett starkt nätverk med hög kapacitet att arbeta tillsammans för att öka kunskapen och
hitta nya lösningar på de folkhälsoutmaningar vi ser nationellt, regionalt och lokalt.
Aktiviteter under 2021:

Under våren skickade nätverket ut ett brev till samtliga kommuner och regioner i Sverige
med
informationen om att vi nu öppnar upp för att ta in fler medlemmar i nätverket.
Styrelsen och koordinatorn har under året arbetat uppsökande och tagit kontakt med
politiker och tjänstepersoner i flertalet kommuner och regioner för att förmedla nätverkets
arbete och vilka fördelar ett medlemskap har.
Intresset har därefter varit stort och många har hört av sig och önskat att få veta mer om
nätverket. Totalt fick nätverket tre nya medlemmar under 2021 och arbetet med att växa
fortsätter under 2022.

EKONOMI
Det nationella Healthy Cities nätverkets
intäkter uppgick under 2021 till 685 440 kr
och härstammar idag från medlemsavgifter
som regleras utifrån storlek på kommun eller
om det är en region.
Nätverket har ett eget kapital som i början av
2021 låg på drygt en miljon kronor där en del
har tagits i anspråk under 2021 i syfte att
kunna investera i att stärka och tydliggöra
nätverkets kommunikation med hemsida,
logotype och grafisk profil. Detta ligger i linje
med målet om att öka antalet medlemmar och i
förlängningen ytterligare stärka ekonomin i
nätverket.

STYRELSENS SLUTORD
Ingen trodde väl att vi skulle leva med en
pandemi och restriktioner under så lång tid,
men även 2021 har präglats av covid-19.
Healthy Cities har liksom andra organisationer
levt i ovisshet och haft svårt att planera
verksamheten. Det blev inga fysiska träffar alls
under året, men nätverket har ändå varit aktivt
genom digitala konferenser och webbinarium.
Arbetet med att stärka organisationen har
fortgått och vi har fått flera nya medlemmar,
och ännu fler är intresserade av att gå med. Vi
blir inbjudna att delta i andras seminarium och
vår kompetens efterfrågas i form av remissvar
på utredningar.

Under året fick vi äntligen ett möte med
socialminister Lena Hallengren (S) som också
är ansvarigt statsråd för folkhälsofrågor. Vi
presenterade vår organisation och våra
utmaningar och ministern visade ett stort
intresse. Nätverket är en viktig remissinstans
och framöver ska vi bjudas in till fler dialoger.
Det nordiska samarbetet i Healthy Cities
nätverket har under året stärkts och
koordinatorerna har börjat träffas
regelbundet. För styrelsen var det också
spännande att testa att bjuda in till en
politikerträff under året. Det var stor
uppslutning och livliga diskussioner, och det
finns ett stort intresse att fortsätta med
dessa träffar.

Nu när restriktionerna lyfts ser vi fram emot att arrangera
både fysiska och digitala konferenser och seminarium.
Vårt mål är att vara en relevant plattform för
erfarenhetsutbyte och kunskapsbyggande samt en
opinionsbildare kring folkhälsofrågor.
Visionen är fortsatt att vi ska kunna bygga upp ett kansli
med minst en heltidsanställd, vilket hade underlättat
arbetet med att koordinera nätverket såväl nationellt som
internationellt. Vi är redo att spänna bågen och ge ännu
mer för jämlik hälsa och social hållbarhet. Med dessa ord
tackar styrelsen för ett gott samarbete under året och
ställer sina platser till förfogande.

Frida Trollmyr

Monica Hanson

Camilla Neptune

Fredrik Hansson

Irene Karlsson

Katerina Gustavsson

Ulf Hanstål

https://www.healthycities.se/

