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Ansökan om medlemskap i nationella Healthy cities nätverket
Ärendebeskrivning
Det finns ett WHO Healthy cities nätverk där Helsingborg och Göteborg är
medlemmar. Antalet medlemmar är kvoterat efter invånarantal så Sverige har
inga fler platser. Därför har ett nationellt Healthy cities nätverk bildats.
Nätverket har idag 13 medlemmar. Det är Östersund, Falun, Huddinge,
Karlstad, Trollhättan, Linköping, Helsingborg, Kristianstad, Malmö, Lund,
Uppsala, Halmstad och Borås.
Nätverkets vision och mål
Det går att planera för en god och jämlik folkhälsa. I detta arbete finns
nätverkets medlemmar i framkant.
Målet är att med våra kommuner som ”verkstäder” kunna svara på: Vilka
kommunala åtgärder ger resultat?
Nätverkets prioriteringar
Nätverket har ett övergripande fokus att arbeta strategiskt för en jämlik
folkhälsa och jämlika förutsättningar för hållbar utveckling. Nätverket, som
består av politiker och tjänstemän, bestämmer gemensamt vad de ska
fokusera på.
Under 2011 är det fokus på följande områden:
 Hälsa i samhällsplanering
 Fysisk aktivitet och mat
 Socioekonomiska analyser med utgångspunkt i bostadsområdena
(detta är en extra del som finansieras separat)
Inom dessa områden har temagrupper bildats.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2011‐08‐15

157

334

Plan‐ och tillväxtutskottet

2011‐06‐13

63

110

augks12b
Speciellt temagruppen Hälsa i planering skulle vara av intresse för
oss eftersom vi försöker utveckla det arbetet och behöver stöd och
goda exempel på hur andra bedriver det arbetet. Temagruppen
kring fysisk aktivitet och mat har inte riktigt hittat sin form och där
kanske vi kan avvakta innan vi går med. Den tredje är ett ettårigt
projekt som i och för sig är spännande men har hunnit för långt för
att vi ska kunna delta.
Åtagande som medlem
Att kommunen arbetar för en jämlik hälsa.
 Kommunstyrelsebeslut om att ansöka om medlemskap.
 Utse ansvarig tjänsteman och politiker.
 Betala årsavgift som för 2011 är 30 000 kronor.
Dessutom ska kommunen svara på frågor som visar på vilket sätt
kommunen arbetar med folkhälsofrågor som handlar om politiskt
engagemang, organisation och resurser samt utförande och
resultat.
Skillnader jämfört med andra nätverk samt styrkor
I det nationella Healthy city nätverket ingår både politiker och tjänstemän och
arbetet i nätverket fokuseras på bådas uppdrag. Vid de gemensamma
träffarna två gånger per år ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och ökad
kunskap inom folkhälsoområdet. Tjänstemännen träffas ytterligare två gånger
per år för arbete i temagrupperna. Temagrupperna träffas i Stockholm i
Sveriges Kommuners och Landstings, SKL:S, lokaler och Statens
Folkhälsoinstitut deltar vid samtliga nätverksträffar.
Nätverket är ett arbetande nätverk där deltagarna bestämmer vad som ska
prioriteras och sedan tillsammans arbetar för att utveckla det prioriterade
områdena. De tjänstemän som deltar i nätverket är förutom folkhälsostrateger
även exempelvis planerare eller andra lämpliga personer utifrån de
prioriterade områdena. Detta är en skillnad jämfört med andra nätverk och
ger möjligheter att vidga arbetet på hemmaplan.
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Eftersom nätverket har koppling till Statens Folkhälsoinstitut så får deltagarna
stöd och uppdatering kring aktuella frågor. Närheten till SKL ger även det
möjligheter till samverkan. Det är också bra för Luleå att vara med i nätverk
för att visa att vi satsar på folkhälsoområdet.
Frågan om Luleå ska gå med i det nationella Healthy cities nätverket har lyfts
i Trygghets‐ och folkhälsorådet där de flesta kommunala aktörer ställde sig
positiva till att ansöka om medlemskap.
Den årliga medlemsavgiften kan finansieras inom befintlig budget för
folkhälsomedel inom stadsbyggnadskontoret.
Stadsbyggnadskontoret föreslår plan‐ och tillväxtutskottet att rekommendera
kommunstyrelsen att besluta om att Luleå ska ansöka om medlemskap i
nationella Healthy citiesnätverket.
Som kontaktperson föreslås Barbro Müller och politisk kontaktperson Yvonne
Stålnacke.
Yvonne Stålnacke (S) och Omar Jacobsson (S) yrkar bifall till förslaget.

Plan‐ och tillväxtutskottets förslag
Plan‐ och tillväxtutskottet beslutar enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
_____
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‐

ansöka om medlemskap i nationella Healthy citiesnätverket

‐

som kontaktperson utse Barbro Müller och som politisk
kontaktperson Yvonne Stålnacke.

_____

Beslutsexpediering
Stadsbyggnadskontoret, Barbro Müller och Yvonne Stålnacke
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