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Verksamhetsberättelse år 2011
Inledning
Svensk förening för folkhälsoarbete är en riksomfattande sammanslutning för personer som
är yrkesmässigt verksamma och/eller allmänt intresserade av folkhälsoarbete.
Föreningens ändamål är:
Att främja och kunskapsutveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
arbetet.
Att medvetandegöra och påverka samhälle, myndigheter och organisationer i
folkhälsofrågor och verka för utökade resurser till det förebyggande folkhälsoarbetet.

Medlemmar
Föreningen hade vid slutet av året ca 790 medlemmar, de flesta arbetar inom regioner,
landsting och kommuner eller inom ideella organisationer.

Årsmöte och styrelse
Årsmötet ägde rum den 11 maj 2011 i riksdagshuset i Stockholm i anslutning till en
konferens med rubriken VÄGVAL FOLKHÄLSA – viktigt möte med profession och politik om
framtidens folkhälsa. Drygt 75 personer deltog förutom styrelsen. Anita Linell,
Folkhälsoinstitutet berättade om den Folkhälsopolitiska rapporten, Mattias Svensson om sin
bok Glädjedödarna om förmynderi med koppling till folkhälsopolitiken, Marianne Granath,
SKL om folkhälsoutmaningar för kommuner och landsting och Per-Olof Östergren, Lunds
universitet om SFFF – FHP-rapporten – Forskning och folkhälsoarbete. Partierna gav sedan
sin bild av förutsättningarna för folkhälsoarbete de närmaste åren med utgångspunkt i den
Folkhälsopolitiska rapporten. Inbjudna organisationer ställde sedan frågor ur sina perspektiv:
Friskis & Svettis, IOGT-NTO, Forum för Frivilligt Socialt Arbete, Fryshuset, Skandia och SFFF.
Styrelsens sammansättning
Ordförande:

Jan Linde, Mölnlycke

Vice ordförande:

Eva Järliden, Örebro

Kassör:

Carl Gynne, Västerås
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Sekreterare:

Maria Pihlblad, Stockholm

Vice sekreterare:

Malin Sturk, Eskilstuna

Ledamot:

Eleanor Bodel, Nordmaling
Per-Olof Östergren, Malmö
Eva Flodström, Stockholm
Anna Svensson, Göteborg
Jenny Nilsson, Malmö
Åsa Ranung, Eskilstuna

Revisorer
Revisorer har varit Kjell-Olof Matson och Kurt Johansson.

Styrelsearbete
Konstituerande styrelsemöte hölls direkt efter årsmötet. Därefter har styrelsen haft 10
protokollförda möten varav två fysiska möten, de andra som telefonmöten.
Utöver styrelsemöten har ledamöterna korresponderat per mail och telefon avseende
planering av aktiviteter som Folkhälsomagasinet/medlemsblad, medlemsenkät och ny
upplaga av Folkhälsa är politik. Föreningens arbete fördelas mellan styrelsens ledamöter,
som arbetar ideellt.

Ekonomi
Bokslutet för 2011 visar att Föreningen har vänt en allvarlig negativ trend till en mer
balanserat resultat. Ekonomin hamnade i kris under år 2010 då stadsbidraget drogs in. Efter
ett antal svåra val och besparingar, som bland annat innebar indraget Folkhälsomagasin och
uteblivet Almedalsmedverkan har en balans uppnåtts. Folkhälsomagasinet blev
Folkhälsoextra, ett nyhetsbrev som delades ut två gånger under året.
Föreningen har fortsatt satsningar på revidering av medlemsregistret och har nu, efter
genomgång av alla betalande medlemmar, gjort en justering så att medlemsantalet 2011-1231 är 760 aktivt betalande medlemmar.
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En viktig inkomstkälla för föreningen har varit de uppdragsutbildningar som genomförts i
anslutning till kurser i projektet Folkhälsa är politik. Regionsförbund, landsting och enskilda
kommuner har aktivt själva sökt vår expertis inom området och föreningen har kunnat
fakturera ca 161 tkr till extra insatser för dessa parter.
Den totala intäktssidan var år 2011 ca 350 tkr och utgiftsidan var 316 tkr. Det mesta av
intäkterna kommer från projektet Folkhälsa är politik samt medlemsinbetalningar.
Föreningens egna medel var vid årsskiftet 586 411 sek, varav 138 tkr är förutbetalda intäkter
för folkhälsa är politik, vilka föreslås föras i ny räkning.

Verksamhet
Vid årsmötet fastställdes en verksamhetsplan för 2011-2012, som legat som grund för
styrelsens arbete. Huvudpunkter i verksamheten har varit:

 Politikerutbildningar Folkhälsa är politik
Under året har arbetet med att ta fram en reviderad version av skriften Folkhälsa är politik
pågått. Stöd för arbetet med att ta fram underlag har kommit från FHI i två olika delprojekt,
och från Sveriges Kommuner och Landsting – SKL – som bekostat huvuddelen av
tryckkostnaderna. Genom vår samverkan med studieförbundet NBV har de också tagit
kostnader i förarbetet för tryckningen. Vissa annonser i idéskriften är också betalda. Målet
att ha en upplaga till försäljning till reducerat pris har därigenom varit framgångsrikt.
Parallellt med framtagandet av materialet har det pågått en viss utbildningsverksamhet i
första hand tillsammans med Region Skåne som svarat för sina kommuners
utbildningskostnader och i Västra Götaland där föreningen förefaller väl etablerad.
Under 2011 har genomförts 16 olika kurser som har nått 23 olika kommuner. Av dessa
kommuner finns 5 i Skåne och i Västra Götaland där 8 kurser genomförts för tillsammans 16
kommuner. Störst kommun som genomfört politikerutbildning är landets fjärde stad
Uppsala.

 Konferenser och seminarier
Det har blivit en tradition att föreningen håller en årskonferens med årsmöte i Sveriges
Riksdag. Idén bakom arrangemanget är att skapa en kontakt mellan politiska beslutsfattare
och främst Riksdagens Socialutskott. Efter seminariet ”Vägval Folkhälsa ” inleddes årsmötet
den 11 maj.
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 Forum Folkhälsa
Forum folkhälsa är ett nätverk där de flesta av landets kommuner och samtliga
landsting/regioner ingår. Nätverket administreras av SKL och Statens folkhälsoinstitut. Eva
Flodström ingår i Forum Folkhälsas referensgrupp.

 Folkhälsomagasinet
På grund av de minskade anslag till föreningen från Statens folkhälsoinstitut fanns inte
möjlighet att producera det uppskattade Folkhälsomagasinet i samma omfattning som
tidigare med två nummer/ år. Istället gjordes under hösten en utgivning av ett nyhetsbrev
FHM extra. Alla styrelseledamöter har aktivt medverkat med artiklar. Redaktör för magasinet
och medlemsbladet var Marianne Enge Swartz, produktion Mårten Gudmundhs. Materialet
finns i sin helhet på föreningens hemsida. Ett samarbete med fackföreningen SSR, som
inleddes under hösten resulterade i att de kommer att vara medfinansiärer till kommande
Folkhälsohälsomagasin.

 Medlemsenkät
Föreningen har påbörjat ett arbete med en medlemenkät för att undersöka medlemmarnas
önskemål och intresse av föreningen. Efter genomförd enkät kan en hearing för att få
djupare förståelse för medlemmarnas önskemål.

 Årets folkhälsokommun
På grund av föreningens ekonomiska förutsättningar valde styrelsen, efter noga
överväganden, att inte genomföra denna aktivitet detta år.

 Marknadsföring och medlemsvärvning
Föreningens har under hösten tagit fram förslag på hur en ny hemsida skulle kunna se ut. En blogg
har också skapats och fler styrelsemedlemmar har bloggat en vecka om sitt arbete. Föreningen har
gjort en särskild satsning för att kvalitetssäkra medlemsregistret och för att få fler medlemmar att
betala medlemsavgiften. Föreningen har också startat en sida på Facebook.

 Övrigt
Föreningen hade inte ekonomiskt utrymme för att delta i Almedalen detta år.
Ett samarbete med fackföreningen SACO har inletts under hösten. Ett par gemensamma
satsningar planeras under kommande år.
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Slutord
Föreningen kan se tillbaka på ett händelserikt år. Det kraftigt reducerade stödet från Statens
Folkhälsoinstitut har inneburit att flera aktiviteter fått stå tillbaka; deltagande i Almedalen,
Årets folkhälsokommun, Folkhälsomagasinet som reducerades till ett medlemsblad samt det
internationella arbetet. Trots de begränsade ekonomiska resurserna har föreningen
arrangerat åtskilliga politikerutbildningar.
Föreningen har startat en studentsektion och utvecklat samverkan med folkhälsovetareutbildningar. Sammanslaget är vi nöjda med 2011 års aktiviteter utifrån de förutsättningar
föreningen haft.
Vi ser med tillförsikt fram emot 2012. Föreningens ekonomiska situation förutsätter andra
innovativa lösningar för att kunna bedriva ett effektivt opinionsbildande arbete och fungera
som en kontaktyta för sina medlemmar som har intresse för utvecklingen av folkhälsofrågor i
Sverige.
Föreningen behöver fortsätta att verka för att vara en attraktiv part för våra medlemmar så
att det ger mervärde att betala sin medlemsavgift. Föreningen behöver också fortsätta sitt
arbete med att attrahera studentgrupper andra som på olika sätt verkar inom folkhälsan i
Sverige. Utan ett starkt mandat från en många medlemmar tappar föreningen möjligheten
att vara den oberoende rösten i folkhälsodebatten.
Stockholm 2012-06-07

Jan Linde

Eva Järliden

Carl Gynne

Maria Pihlblad

Eva Flodström

Eleanor Bodel

Malin Sturk

Per-Olof Östergren

Anna Svensson

Åsa Ranung

Jenny Nilsson
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Resultatrapport för år 2011
RÖRELSENS INTÄKTER
Medlemsavgifter
Årsmöte
Fakturerat Folkhälsa är politik
Projektmedel FHI – Folkhälsa är politik
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

49 201
1 500
160 886
138 300
349 887

RÖRELSENS KOSTNADER
Medlemsblad och Folkhälsomagasin
Administration/Kontorsmateriel
Internet
Styrelsearbete
Årsmötet
Projektet Folkhälsa är politik
Projekt Almedalen
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
Årets vinst

69 330
14 853
2 549
17 233
10 646
186 848
13 951
315 410
34 477

Årsmötet föreslås besluta
Att med godkännande lägga resultat- och balansrapporterna till
handlingarna.
Att föra årets överskott 34 477 sek i ny räkning
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Verksamhetsplan 2012-13
Arbetsplanen omfattar tidsperspektivet hösten 2012 till våren 2013 och beslutas på årsmöte i juni
2012.
Föreningens verksamhet har fokus på det tvärsektoriella folkhälsoarbetet. Vi vill med vårt arbete
företräda den idéburna delen av ett brett folkhälsoarbete.
Vi är i första hand en intresseförening för verksamma folkhälsoarbetare anställda i kommuner,
landsting/regioner, inom ideella och idéburna organisationer samt anställda i företag som arbetar
med folkhälsofrågor. Vi organiserar därför studenter som läser folkhälsovetenskap. Vi välkomnar
också som medlemmar, politiker med intresse för folkhälsofrågor.
Vårt arbete vill ge våra medlemmar röst i frågor om folkhälsoarbete och genom detta hävda det
breda och tvärsektoriella folkhälsoarbetet.
Genom olika program och insatser vill vi också verka samhällsnyttigt. Det handlar om att organisera
aktiva möten, genomföra kurser och konferenser samt att driva olika projekt. Genom att ge ut
Folkhälsomagasinet och ha en öppen hemsida vill vi sörja för en levande debatt och en bred
information kring folkhälsoarbete och folkhälsa som ett angeläget politikområde.

Åtgärder
Under våren 2012 har genomfört en medlemsenkät för att få medlemmarnas syn på föreningens
arbete. För att stärka vår profil vill vi också rekrytera flera medlemmar i folkhälsosektorn.
Folkhälsoarbetet genomgår olika skeenden. För att uppdatera vårt arbetssätt och vinna erfarenheter
för ett fortsatt aktivt arbete vill vi genomföra en omvärldsanalys. Den ska ske så att vi inbjuder våra
aktiva medlemmar till tre hearingar (knytkonferenser) kring Folkhälsoarbetets framtid.
Ett viktigt uttryck för förändring är att allt mera fokus riktas på bristen i den sociala hållbarheten och
att hälsan som visserligen förbättras på en nationell statistisk nivå samtidigt bli allt mera ojämnt
fördelad.
Föreningens namn upplevs av många som långt och komplicerat. Därför vill vi undersöka intresset för
ett namnbyte.
Studerande på landets folkhälsoprogram har ett behov av att organisera sig i en intresseförening för
att långsiktigt hävda sina intressen på arbetsmarknaden och för att höja yrkets status. Vi vill ge dem
det forum de behöver genom att ansluta lokala intresseföreningar till oss.
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Vårt arbete står fritt från inflytande från samhället och vi är en fri röst som är beredda att både
stödja och kritisera olika företeelser i samhället. Vi söker statsbidrag på nytt men det innebär inte att
vi avstår vår fria ställning.

Vara en röst
Folkhälsomagasinet
Vi ger ut Folkhälsomagasinet igen from våren 2012. Den är i första hand en medlemstidning för våra
medlemmar, men sprids också för att göra reklam för föreningens arbete.
För att bredda basen avser vi erbjuda i första hand kommuner, Landsting/regioner samt myndigheter
och organisationer att prenumerera på tidningen till sina tjänstemän och politiker/förtroendevalda.

Hemsidan
Vår hemsida www.folkhalsoarbete.se är en öppen hemsida till vilken olika regionala nätverk för
folkhälsoarbete kan ansluta sig och där samarbetsorganisationer kan länka till och från sina
hemsidor. På hemsidan ska finnas aktuell information kring olika aktiviteter och projekt liksom en
levande debatt.

Insatser i samhället
Folkhälsa är politik
Vårt arbete med Folkhälsa är politik kommer att fortsätta och breddas under de närmaste åren.
Politikerutbildningarna sker i samverkan mellan FHI. SKL, Studieförbundet NBV och föreningen.
Medlemmar som är intresserade att medverka som utbildare har fått möjlighet till introduktionsutbildning.
Våren 2012 var föreningens nya utbildningsmaterial, en andra version av Folkhälsa är politik. Den har
producerats med stöd av FHI. SKL och NBV. Med den som resurs kommer landets kommuner att
erbjudas politikerutbildning kring det politiska uppdraget för befolkningens hälsa.

Tematurnéer
Medlemmar och andra med specialkompetens inom en del av folkhälsoarbetet erbjuds delta i
föreläsningsturnéer under året. Exempel på detta kan vara Folkhälsa och socioekonomsiska faktorer,
Hälsa och tillväxt, Kultur och Hälsa, Den onödiga ohälsan eller Idéburna organisationer och hälsa.
Färdiga föreläsningar erbjuds kommuner och landsting/regioner som är lokala arrangörer.
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Två årliga konferenser
På hösten inbjuder vi till konferens kring den nationella folkhälsopolitiken i samverkan med
riksdagens socialutskott. Årets tema ska vara social hållbarhet och jämlik hälsa, samt åtgärder mot
icke smittsamma sjukdomar.
På våren inbjuder vi till konferens kring folkhälsa i kommuner och landsting. Landsting/region erbjuds
samverkan.

Årets folkhälsokommun
I år erbjuder vi landets kommuner och landsting/regioner att medverka i kartläggningen av årets
folkhälsokommun 2012. Kriterier finns på hemsidan och kommunerna inbjuds via Folkhälsomagasinet och via internet.
Årets Folkhälsokommun 2012 kommer att utses i anslutning till föreningens konferens i Riksdagen i
höst.

Medlemsnytta
Medlemskap i förenigen har också ett egenvärde. Varje medlem har rätt att ställa frågan:
Vad får jag ut av mitt medlemskap?

Knytkonferenser
För att öka medlemsinflytande och medlemsnytta kommer vi att under året inbjuda våra
medlemmar, och dem som de vill bjuda med, till tre regionala ”knytkonferenser”. Idén med
en knytkonferens är att deltagarna själva gör programmet på plats.
Varje deltagare som vill presentera ett arbete, ett projekt eller en idé, får 20-40 minuter för
att göra detta för intresserade deltagare. Konferensen dokumenteras och sprids vidare till
andra medlemmar.
Knytkonferenserna kommer att genomföras med tre teman och på tre orter i olika delar av
landet. Vi avser att samverka med högskolor och med aktuella landsting/regioner.
Knytkonferenserna är öppna för våra medlemmar och andra nyfikna från politik och
akademierna. Alla medlemmar kan inbjuda personer från sina nätverk att delta.

Öka medlemsantalet
En idéburen organisation bedöms efter två parametrar: Hur aktivt arbetar den och hur många
medlemmar är ansluta till den. Vi har därför anledning att arbeta med att öka vårt medlemstal. I
samband med introduktionen av ”Nya” Folkhälsa är politik genomförs en rekryteringskampanj.
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Våra medlemskap
Vi är som medlemmar ansluta till Forum för frivilligt socialt arbete och vi är en av undertecknarna till
Överenskommelsen mellan regeringen och den sociala delen av den idéburna sektorn. Vi har skrivit
ett samverkansavtal med studieförbundet NBV.

Årsmötet föreslås besluta
Att anta föreliggande förslag till verksamhetsplan för 2012-13, samt
Att notera att förverkligandet av verksamhetsplanen förutsätter att föreningen åter erhåller
statsbidrag i formen av ett verksamhets- eller organisationsstöd.
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Budget för 2012
Förslag till budget 2012
Intäkter
Medlemsavgifter

60 000

Konferens i Riksdagen

10 000

Medel från Folkhälsoinstitutet för Folkhälsa är politik (från 2011)

138 000

Fakturerat för Folkhälsa är politik

300 000

Övriga intäkter

10 000

Konferensverksamheten

100 000

Upplöst ansamlat resultat

175 000

Summa intäkter

793 000 sek

Kostnader
Folkhälsomagasin
Administration/kontor
Internet
Konferens i riksdagen
Årsmöte
Styrelsearbete

180 000
20 000
5 000
15 000
5 000
30 000

Folkhälsa är politik

438 000

Konferensverksamheten

100 000

Summa kostnader

793 000 sek

Årsmötet föreslås besluta
Att fastställa budget för 2012 med en omsättning på 793 000 sek, samt
Att notera att budgeten är underbalanserad med 175 000 sek.
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