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Utbildning för kommunoch
Idéskrift
för förtroendevalda
landstingspolitiker kring
folkhälsopolitik, folkhälsoarbetets organisering och kring
folkhälsopolitikens metoder.
Kontakta vår projektledare
för mer information:
maila jan.linde@sfff.org
eller ring 0705-88 65 84
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Finns folkhälsofrågorna på strategisk nivå?

EN BRA FOLKHÄLSOKOMMUN

2.

Har ni en kartläggning och analys av kommunens folkhälsoutmaningar?

3.

Finns tydligt formulerade och politiskt antagna mål beslutade av
fullmäktige?

Svensk Förening För Folkhälsoarbete inbjuder landets kommuner och landsting/regioner
att utmana varandra om vem som är årets folkhälsokommun 2009.

4.

Är målen tydliga när det gäller jämlikhet och jämställdhet och verkar ni
för utjämning?

5.

Arbetar ni med den ”onödiga ohälsan” d v s hälsan bland de med
funktionsnedsättning?

6.

Finns frågan med i ledningsgruppens ordinarie arbete?

7.

Har ni folkhälsorapport, välfärdsbokslut och
hälsokonsekvensbedömningar?

8.

Har ni folkhälsoråd, välfärdsråd eller motsvarande?

9.

Hur är folkhälsoarbetets strategiska betydelse förankrat i styrelser och
nämnder?

De tre kommuner som vi bedömer vara bäst kommer att få presentera sitt arbete på ett
seminarium på Almedalsveckan sommaren 2009 (vecka 27). Bland dessa tre utses under
politikerveckan den vinnande kommunen.
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Samhällets mål för folkhälsoarbetet är att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Varje
kommun har sin särart och sitt arbetssätt för att nå upp till det målet. Vi
försöker med våra kriterier att stödja det arbetet.
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För att delta och eventuellt bli bland de nominerade behöver ni svara
på de frågor som ni hittar på vår hemsida www.folkhalsoarbete.se. Frågorna finns i förkortad form på sidan här bredvid.
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Vi behöver ert material före 15 maj 2009.
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Upplysningar på vår hemsida www.folkhalsoarbete.se eller på telefon
0705-88 65 84.
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Ni kan svara direkt på hemsidan eller ladda hem frågeformuläret. Vill ni
bifoga material är det lättast att sända det med post till oss på adress;
SFFF, Box 124, 435 23 Mölnlycke.

10. Ingår folkhälsoarbetet i planeringsprocessen med verksamhetsplan,
budget, verksamhetsberättelse och ekonomisk årsrapport?
11. Finns sambandet mellan långsiktig hållbar utveckling, folkhälsa och
näringslivsfrågor och ses det som viktigt för utveckling och tillväxt?
12. Har ni anställd/anställda som samordnar folkhälsoarbetet och som
arbetar på en strategisk nivå?
13. Redovisar t ex alla nämnder och styrelser sina folkhälsoinsatser?
14. Vilka arbetsformer har ni för utvärdering av insatserna och för politisk
uppföljning?
15. Har ni påtagliga och utvärderade resultat av folkhälsoinsatser som ni kan
redovisa?
16. Satsar ni både på individer, grupper och på stödjande strukturer?
17. Har det civila samhället – den ideella sektorn – liksom näringslivet
involverats i folkhälsoarbetet?
18. Samverkar kommunen landstinget/regionen eller med högskola/
universitet?
19. Har politiker deltagit folkhälsoutbildning där enbart politiker är
målgrupp?
20. Når ni att ni på en rimlig nivå upp till samhällets mål om att skapa
samhälleliga förutsättningar lika hälsa för hela befolkningen?

