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Verksamhetsberättelse år 2013-2014
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 843 medlemmar, de flesta arbetar inom regioner,
landsting och kommuner eller inom ideella organisationer.
Årsmöte och styrelse
Årsmötet ägde rum 13 maj 2013 i samband med Statens Folkhälsoinstituts (nuvarande
Folkhälsomyndigheten) konferens med uppföljning av den svenska folkhälsopolitiken.
Platsen var Norra Latin i Stockholm. Styrelsens sammansättning:
Ordförande:

Jan Linde, Mölnlycke

Vice ordförande:

Åsa Ranung, Malmköping

Kassör:

Carl Gynne, Västerås

Sekreterare:

Eva Järliden, Örebro

Vice sekreterare:

Malin Sturk, Eskilstuna

Ledamot:

Eva Andersson, Umeå
Per-Olof Östergren, Malmö
Jörgen Gustafsson, Växjö
Anna Svensson, Göteborg
Jenny Theander, Malmö
Maria Pihlblad, Stockholm

Revisorer:

Kjell-Olof Matson
Kurt Johansson
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Styrelsearbete
Konstituerande styrelsemöte hölls direkt efter årsmötet. Därefter har styrelsen haft 9
protokollförda möten varav två fysiska möten, de andra som telefonmöten. Mötet den 3 juni
2014 testade vi videokonferens som mötesmetod.
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 verksamhetsperioden visar att föreningen gjorde ett minusresultat på 35 905
kr för perioden 130101 – 131231.
Föreningen har fortsatt satsningar på revidering av medlemsregistret och har nu, efter
genomgång av alla betalande medlemmar, gjort en justering så att medlemsantalet 20132014 är 300 aktivt betalande medlemmar.
En viktig inkomstkälla för föreningen har varit de uppdragsutbildningar som genomförts i
anslutning till kurser i projektet Folkhälsa är politik. Regionförbund, landsting och enskilda
kommuner har aktivt själva sökt vår expertis inom området och föreningen har kunnat
fakturera 246 985 kr till extra insatser för dessa parter.
Den totala intäktssidan var år 2013 285 884 kr och utgiftssidan var 321 789 kr. Det mesta av
intäkterna kommer från projektet Folkhälsa är politik samt medlemsinbetalningar.
Den utgående balansen var vid årsskiftet 131231, 423 066 kr.
Verksamhet
Vid årsmötet fastställdes en verksamhetsplan för 2013-2014, som legat som grund för
styrelsens arbete. Huvudpunkter i verksamheten har varit:


Politikerutbildningar Folkhälsa är politik
Politikerkurserna är fortfarande efterfrågade även om mandatperioden går mot sitt slut.
Inför 2014 är det tre kurser planerade och det blir avslutningen på en framgångsrik
period. Under perioden 2011-2013 har vi genomfört ca 40 kurser och nått ca 1300
politiker under minst en hel kursdag.
2013 har vi gjort 11 av dessa kurser. Av dessa genomfördes tre i samverkan med Region
Skåne och fyra i kommuner inom västra Götaland. Det totala antalet deltagare var 307
personer, huvudsakligen kommun- och landstingspolitiker. De orter som var aktuella
under året var Göteborgs stad, Härjedalens, Tomelilla, Laholm, Hylte, Tranemo,
Uddevalla, Vänersborg, Ängelholm, Båstad och Eslövs kommuner samt landstingen i
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Värmland och Gävleborg där alla länets kommuner deltog. Två av kurserna hade två
kommuner som arrangör.
Vår pedagogiska metod fungerar och vår verksamhet inom detta område är efterfrågat.


Konferenser och seminarier
Föreningens frångick traditionen att hålla årskonferens med årsmöte i Sveriges Riksdag.
Statens folkhälsoinstituts konferens med uppföljning av den nationella folkhälsopolitiken
valdes som lämplig tidpunkt och kompletterande tema för föreningens årsmöte denna
gång.



Folkhälsomagasinet
Två nummer av Folkhälsonytt har kommit ut under verksamhetsperioden. 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.



Årets folkhälsokommun
Till årets folkhälsokommun 2013 utsågs Karlskoga-Degerfors.



Marknadsföring och medlemsvärvning
Föreningens har sedan något år tillbaka en ny hemsida. En blogg och en sida på Facebook
finns. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med aktuella händelser inom
folkhälsoområdet. Bloggen och Facebooksidans användande har ökat allt sedan start
2012.



Övrigt
Arbetet enligt verksamhetsplan 2013-2014 med översyn och eventuella förändringar av
inriktning och verksamhet för föreningen påbörjades hösten 2013. Sammantaget har 4
”arbetsmöten” genomförts. Ett förslag finns färdigt att presentera vid årsmötet 2014.

Föreningen hade inte ekonomiskt utrymme för att delta i Almedalen detta år.
Slutord
Föreningen kan se tillbaka på en verksamhetsperiod med såväl fram- som motgångar. Det
för tidigare år ekonomiska stödet från Statens Folkhälsoinstitut har uteblivit vilket har
inneburit att aktiviteter fått stå tillbaka. Deltagande vid Almedalsveckan och arrangemang av
tema/kunskapsdagar är två exempel där föreningens ekonomi inte räckt till. Trots de
begränsade ekonomiska resurserna har den av många kommuner efterfrågade
politikerutbildningen kunnat genomföras.
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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 medlemmar tappar föreningen möjligheten att vara den
oberoende rösten i folkhälsodebatten.
Stockholm 2014-09-25

Jan Linde

Eva Järliden

Carl Gynne

Maria Pihlblad

Eva Andersson

Jörgen Gustafsson

Malin Sturk

Per-Olof Östergren

Anna Svensson

Åsa Ranung

Jenny Theander

Årsmötet föreslås besluta
Att med godkännande lägga Verksamhetsberättelsen för 2013-2014 till handlingarna
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Resultatrapport och balansrapport
för år 2013
Resultatrapport och balansräkning delas ut på årsmötet efter det att handlingarna har
reviderats.

Årsmötet föreslås besluta
Att lägga de ekonomiska berättelserna till handlingarna
Att föra årets resultat, ett underskott med 35 905 sek, i ny räkning
Att notera revisorernas rapport
Att bevilja föreningens styrelse ansvarsfrihet för den period som revisionen omfattar.
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Verksamhetsplan 2014-2015
Vårt arbete står inför stora utmaningar. Grunden för arbetet har radikalt förändrats under
de senaste fem – tio åren. En självklar roll som arrangör av nationella folkhälsokonferenser
har övertagits av myndigheterna och av SKL. De ekonomiska möjligheterna har minskat till
följd av detta och av det faktum att staten inte ser det naturligt att med bidrag stödja vårt
bereda folkhälsoarbete.
Vår roll som nätverk har också förändrats genom möjligheterna att hålla daglig kontakt med
folkhälsokollegor runt om i landet via internet. Intresset för Folkhälsomagasinet är fortsatt
stort, men kostnaderna gör att vi måste överväga att sprida den digitalt. Medlemmarnas
intresse för att betala medlemsavgiften har också förändrats. Färre betalar sin avgift själv
och betalningsmoralen har försämrats.
Under 2013-2014 har styrelsen ägnat stort intresse åt att diskutera ett framtida nytt
arbetssätt. En inriktning som måste pågå under hela 2014 bl. a genom en idéstund på
årsmötet.
Några frågor är av särskild betydelse. En sådan fråga är den framtida finansieringen. Valet
står här mellan några olika strategier: Sponsorverksamhet, projekt och uppdrag, ett
konsultativt arbete som genererar överskott till föreningen eller arrangerandet av
konferenser som kan ge överskott. Verksamhetsplanen diskuterar dessa frågor.
En annan viktig avgörande fråga är medlemskapets utformning. Är vi en förening av enskilda
medlemmar som betalar en individuell medlemsavgift, eller är vi ett nätverk/en förening
som man kan abonnera på. Hur upprätthåller vi under dessa omständigheter demokratin
och särställningen?
En tredje övergripande fråga är den om oberoende. Projektbidrag, t ex riktade medel för
vissa insatser som myndigheten beställer av oss, är det på sikt förenligt med vår fria
ställning. Kan ett konsultativt arbetssätt som innebär att vi tar uppdrag mot betalning eller
mera långsiktiga samarbeten med andra organisationer eller med landsting/regioner
påverka den framtida trovärdigheten.
Vi är medlemmar i Forum för socialt arbete som kan fördjupas kring frågan om den sociala
hållbarheten och de ideella organisationernas roll. Vi har ett samverkansavtal med
studieförbundet NBV som de nu vill förtäta kring nätverksbygge och folkbildningsinsatser.
Nu är vi på väg att ingå i ett samarbete med SSR – Akademikerna för att rikta ett samlat
arbete till de som studerar folkhälso-frågor på våra universitet och högskolor samt på lite
längre sikt frågan om arbetsvillkoren för dem med adekvat folkhälsoutbildning. Ett nätverk
för de universitet och högskolor som bedriver folkhälsovetenskapliga utbildningar är på
motsvarande sätt intresserade att öka statusen på utbildningen till och yrket som
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Folkhälsostrateg och söker vår samverkan. Är detta rätt mix av samverkan eller ska detta
förändras?

Traditionellt arbete
Vårt arbete innehåller traditionellt dessa delar, som föreslås fortsätta:
Hemsidan
Vår hemsida håller hög kvalitet och genomgår hela tiden ett förändrings- och utvecklingsarbete. Vi knyter länkar till SSR, Forums och NBVs hemsidor och föreslår att de gör på
motsvarande sätt.
Folkhälsomagasinet
Folkhälsomagasinet är viktigt för våra medlemmar och för föreningens utåtriktade arbete.
Under 2015 kommer magasinet ut digitalt vid fyra tillfällen. Nyheter från hemsidan/
Folkhälsomagasinet annonseras i SKLs tidning Dagens samhälle för att locka läsare.
Opinionsbildning
Vid två tillfällen under 2015 utarbetas artiklar kring aktuella folkhälsofrågor som föreningen
arbetar för att få publicerade i någon rikstidning typ DN, SvD, GP eller Aftonbladet eller
Expressen.
Årets folkhälsokommun
Arrangemanget Årets folkhälsokommun fortsätter och utlyses till ny sökning under
september-oktober 2014 för att utdelas i december 2014. Samverkan ska som brukligt är ske
med Riksdagens socialutskott.
Årlig konferens i Riksdagen
Under mars-april 2015 genomförs tillsammans med det nytillträdda Riksdagens socialutskott
en endagarskonferens i Riksdagshuset. Samverkan bör ske med SSR, nätverket för
folkhälsostrategiska högskolor, Forum och NBV för att stärka våra nätverk.
Medlemsrekrytering
Tillsammans med SSR Akademikerna besöks under hösten 2014 och under 2015 alla de
universitet och högskolor som bedriver folkhälsoutbildning. Syftet är att marknadsföra
medlemskap i respektive organisation. Medlemmar erbjuds delta i genomförandet mot
ersättning för havda kostnader och i förekommande fall förlorad arbetsförtjänst.

Utbildningsverksamhet
Folkhälsa är politik
Vårt utbildningskoncept Folkhälsa är politik röner fortfarande intresse. Under den nu
avslutade mandatperioden har ca 40 kurser, som nått ca 1 300 politiker, genomförts med i
första hand kommuner och landsting som kunder.
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Folkhälsomyndigheten har begärt att få en redovisning av genomfört arbete och en plan för
ett fortsatt arbete. En sådan redovisning har ingivits. Vi föreslår ett vidgat arbete som
utöver tvådagarskurser för landsting och endagarskurser för kommuner också ska omfatta
halvdagskurser för kommunala chefer.
Vår samarbetsorganisation NBV har visat intresse att samverka vid marknadsföring och
genomförande.
Knytkurs om lokalt folkhälsoarbete
Vårt koncept Knytkurs för lokalt folkhälsoarbete har rönt intresse i Västra Götalandsregionen
som vill samverka med föreningen om en försöksverksamhet i samband med introduktionen
av handlingsprogrammet för Social hållbarhet. En verksamhet som säkert kan prövas på
andra platser i landet.
Medlemsuppgift
Medlemmar i föreningen inbjuds delta i arbetet med genomförandet av dessa utbildningar
och då erhålla viss ersättning, samtidigt som det genererar ett visst överskott till föreningens
ekonomi.

Konsultativt arbetssätt
Bland föreningens medlemmar finns mycket kompetens som kan komma det nationella
folkhälsoarbetet till del. Därför erbjuds medlemmarna att ingå en ett konsultteam.
Ersättning utgår i form av arvode/timma eller för förlorad arbetsförtjänst. Överskottet från
verksamheten tillfaller föreningens övriga verksamhet.
För närvarande finns det intresse från Västra Götalandsregionen att medverka i genomförandet av deras handlingsprogram för social hållbarhet (politikerutbildningar och
knytkurser), från NBV om att stödja dem att bygga nätverk med folkhälsostrateger och
drogförebyggare ut i länen, samt en förfrågan om att skapa ett långsiktigt
folkbildningsprojekt som vänder sig till äldre (60+) som tar ett helhetsgrepp om hälsans alla
bestämningsfaktorer som levnadsvaneval och livsvillkor. Arbetsnamnet är Lev hela livet.

Årsmötet föreslås besluta
Att anta Verksamhetsplan 2014-2015
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Budget för 2014
Förslag till budget 2014
Intäkter
Medlemsavgifter

30 000

Externa medel - projekt

100 000

Fakturerat för Folkhälsa är politik

100 000

Upplöst ansamlat resultat
Summa intäkter

45 000
275 000

Kostnader
Administration/kontor

30 000

Internet

5 000

Årsmöte

15 000

Styrelsearbete

25 000

Folkhälsa är politik

100 000

Övriga projekt

100 000

Summa kostnader

275 000

Årsmötet föreslås besluta
Att fastställa budget för 2014 med en omsättning på 275 000 sek
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