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Verksamhetsberättelse år 2014-2015
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 815 medlemmar, de flesta arbetar inom regioner, landsting
och kommuner eller inom ideella organisationer.

Årsmöte och styrelse
Årsmötet ägde rum 25 september 2014. Platsen var IOGT-NTO Gården, Stockholm.
Styrelsens sammansättning:
Ordförande:

Jan Linde, Mölnlycke

Vice ordförande:

Anna Svensson, Göteborg

Kassör:

Carl Gynne, Västerås

Sekreterare:

Eva Järliden, Örebro

Vice sekreterare:

Maria Pihlblad, Stockholm

Ledamot:

Malin Sturk, Eskilstuna
Eva Andersson, Umeå
Per-Olof Östergren, Malmö

Revisorer:

Marianne Granath
Gunnar Åberg

Styrelsearbete
Konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsmötet den 25 september. Därefter har
styrelsen haft 8 protokollförda möten varav två fysiska möten, de andra som telefonmöten.
Föreningens arbete fördelas mellan styrelsens ledamöter, som arbetar ideellt.
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Ekonomi
Bokslutet för verksamhetsperioden visar att föreningen gjorde ett minusresultat på
-311 893,50 kr för perioden 140101 – 141231.
Föreningen behöver fortsätta att kontinuerligt arbeta att öka antalet medlemmar i föreningen
då detta har varit en vikande trend under ett antal år. Numera är medlemmarnas ekonomiska
bidrag till föreningen i en tredjedel jämfört med för några år sedan.
Föreningen gör ett stort negativ resultat, delvis p.g.a. att pengar som erhållits under 2013 för
folkhälsa är politik även skulle täcka år 2014. Detta medför att minusresultatet ser större ut än
vad det egentligen är. Dock är det riktigt att föreningen fått ta av eget kapital för att klara av
de löpande utgifterna, på sikt en ohållbar situation. Ett antal utbildningar inom ramen för
projektet Folkhälsa är politik har gett en viss inkomst som motvikt.
Den totala intäktssidan var år 2014 64 400 kr och utgiftssidan var -376 293,5 kr.
Den utgående balansen var vid årsskiftet 141231 på kontot 140 774,17 kr, den faktiska
summan som föreningen disponerade var efter justeringar av intäkter som inte inkommit och
kostnader som inte justerats 111 173,17 kr.

Verksamhet
Vid årsmötet fastställdes en verksamhetsplan för 2014-2015, som legat som grund för
styrelsens arbete. Huvudpunkter i verksamheten har varit:

Utbildningsverksamhet
Folkhälsa är politik
Vårt utbildningskoncept Folkhälsa är politik röner fortfarande intresse. Fram till och med år
2014 har ca 40 kurser, som nått ca 1 300 politiker, genomförts med i första hand kommuner
och landsting som kunder. Hösten 2014 begärde Folkhälsomyndigheten en redovisning av
genomfört arbete och en plan för ett fortsatt arbete. I den redovisning som lämnades föreslog
föreningen ett utvecklat arbete som utöver tvådagarskurser för landsting och endagskurser för
kommuner också ska omfatta halvdagskurser för kommunala chefer. Redovisningen togs
emot positivt och
Folkhälsomyndigheten har beviljat ekonomiskt stöd för utbildningen Folkhälsa är politik
under 2015 med 225 000 sek. Den summa som är avsatt för nuvarande mandatperioden är
508 000 kronor. Vårt arbete ska utvärderas kontinuerligt under perioden.
En revidering av utbildningsmaterialet, som denna gång kommer att ges ut digitalt, samt en
strategi för utbildningsperioden 2015-2018 är påbörjad. Våra samarbetsorganisationer NBV
liksom Akademikerförbundet SSR har visat intresse att samverka vid marknadsföring och
genomförande. Samtal förs med SKL om samverkan.
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Det nya konceptet innehåller utbildning av pedagoger och regionala samplaneringsträffar med
kommunernas och landstingens/regionernas folkhälsostrateger.
Knytkurs om lokalt folkhälsoarbete
En Knytkurs för lokalt folkhälsoarbete planerades i Västra Götalandsregionen, men avblåstes
då regionen blev upptagen av annat.

Traditionellt arbete
Föreningens arbete innehåller återkommande år från år insatser med syftet att främja och
kunskapsutveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.
Hemsidan
Vår hemsida håller hög kvalitet och genomgår hela tiden ett förändrings- och
utvecklingsarbete. Vi knyter länkar till SSR, Forum för socialt arbete och NBV:s hemsidor
och finns i dag aktivt på Facebook.
Folkhälsomagasinet
Folkhälsomagasinet har uppskattats av våra medlemmar och upplevs som viktigt för
föreningens utåtriktade arbete. Föreningens något ansträngda ekonomi har tyvärr gjort att vi
nödgats ta en paus under 2014. Under 2015 planeras magasinet komma ut digitalt vid 2-3
tillfällen.
Årets folkhälsokommun
Eslöv utsågs till årets folkhälsokommun 2014. Jan Linde, föreningens ordförande, överlämnar
priset - ett glaskonstverk i form av en morot - vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 30
mars 2015. Eslöv kommer att uppmärksammas av Folkhälsomyndighetens generaldirektör
Johan Carlson i samband med årsmötet 2015.
Marknadsföring och Medlemsrekrytering
Föreningen har under året annonserat för timanställning av person som kan bistå med bland
annat insatser för att marknadsföra föreningen och rekrytera nya medlemmar. Intresset för
sådant uppdrag var stort och beslut togs i januari 2015 att anställa en person i sex månader
deltid för uppdraget. I uppdraget ligger också att undersöka förutsättningar för nya
samarbetsparter samt att medverka i planeringen för utveckling av föreningen. Fortsatt
anställning är beroende av resultat och föreningens ekonomi.
Konferenser, seminarier och övrigt opinionsbildande arbete
Perioden för denna verksamhetsberättelse är kort, det handlar om en redovisning av 6
månaders verksamhet. Under den perioden har föreningen inte aktivt drivit eller på annat sätt
medverkat i några konferenser eller seminarier. Bortsett från utbildningen Folkhälsa är politik
som redovisats ovan. Våren 2014 och fram till föregående årsmöte 25 september 2014 var en
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mer aktiv period. Föreningen medverkade vid den Nordiska folkhälsokonferensen 27-29
augusti i Trondheim i paneldebatt gällande frivilliga organisationer som aktörer i

folkhälsoarbetet. Tidig höst 2014 uppvaktade föreningen Folkhälsomyndigheten med
information om föreningens arbete och förslag om utbildningsinsatser. Vi har också haft
tillfälla att möta representanter för Akademikerförbundet och NBV för att diskutera
gemensamma insatser gällande utbildning och medlemsrekrytering. De förslag som nu finns
för fortsatta utbildningsinsatser och utveckling av konceptet Folkhälsa är politik är ett resultat
av samråd med såväl Folkhälsomyndigheten, Akademikerförbundet och NBV.
Regeringen kommer att tillsätta en nationell kommission för Samling för social hållbarhet.
Ett uppstartmöte hölls i Stockholm den 3 februari. SFFF var inbjuden och Anna Svensson,
föreningens vice ordförande, deltog tillsammans med experter, forskare, fackförbund,
myndigheter och företrädare för civilsamhället. Gabriel Wikström, folkhälso- och
idrottsminister, höll i dagen. Kommissionen kommer att tillsättar under våren 2015.

Slutord
Verksamhetsperioden 25 september 2014 till 27 mars 2015 har i mycket handlat om planering
för att utveckla föreningen till att fortsatt vara en resurs som medvetandegör och påverkar
samhälle, myndigheter och organisationer i folkhälsofrågor.
Folkhälsomyndighetens ekonomiska stöd för utbildningsinsatser ger oss nu möjlighet att
marknadsföra, utveckla och sprida intresse och möjligheter till Folkhälsa är politik.
Men för att kunna bedriva ett effektivt opinionsbildande arbete och fungera som en kontaktyta
för våra medlemmar behövs fler innovativa lösningar. 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.
Vi tror att de samarbetsformer som diskuterats med bland andra Akademikerförbundet och
NBV kan innebära möjligheter att stärka intresset till aktivt deltagande från våra medlemmar
men också bredda intresset till att nå fler yrkeskategorier, studenter och intressenter inom
frivillig sektorn.
Stockholm 2015-03-27
Jan Linde

Eva Järliden

Carl Gynne

Maria Pihlblad

Eva Andersson

Malin Sturk
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Per-Olof Östergren

Anna Svensson
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Verksamhetsplan 2015-2016
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 breda 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.
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.
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.

Centrala nätverk
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 nu förtätas kring nätverksbygge och
folkbildningsinsatser. Ett exempel är den gemensamma satsningen på Folkhälsa är politik.
Vi är nu på väg in ett förtätat samarbete med SSR – Akademikerna. Tillsammans ska vi arbeta i
relation till studerande vid högskolorna och vi inleder nu ett nära samarbete kring Folkhälsa är politik.
En kartläggning av akademiska folkhälsoutbildningar genomfördes av ett nätverk med säte på
Mälardalens Högskola. Vi har samtal om ett vidgat samarbete med dem.
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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.
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 senast oktober
2015 för att utdelas i december 2014.
Årlig konferens i Riksdagen
Under hösten 2015 genomförs tillsammans med Riksdagens socialutskott en endagarskonferens i
Riksdagshuset. Samverkan bör ske med SSR, Forum och NBV för att stärka våra nätverk.
Medlemsrekrytering
Tillsammans med SSR Akademikerna besöks 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. Medlemmar i SSR erbjuds medlemskap i SFFF.

Utvecklingsarbete
Arbetet inom SFFF bedrivs av en styrelse som arbetar ideellt. Lönearbete förekommer i avgränsad
omfattning till utbildningen ”Folkhälsa är politik”. Föreningen vill lyfta medlemmarnas intressen och
behov i folkhälsofrågor, vara med och påverka i den offentliga debatten, intensifiera aktiviteter både
inom föreningen och för att öka medlemsantalet. Merparten av styrelsemedlemmarna arbetar heltid
och det upplevs otillfredsställande att inte hinna med de uppsatta ambitionerna för föreningen. Om
föreningen ska kunna påverka i folkhälsofrågor nationellt så behövs det en stark koppling till
medlemmarna, den ska vara välkänd och omtyckt. Därför satsar föreningen på att anställa en person
till att intensifiera föreningens arbete.
Syftet med anställningen är att intensifiera föreningens aktiviteter och medlemsantal. I ett första steg
sker det genom att söka pengar, arbeta med medlemsregister, skriva debattartiklar och följa debatten i
sociala medier gällande folkhälsofrågor.
Målet under 2015 är att ha skickat in minst två ansökningar, skriva två debattartiklar och ökat
antalet betalande medlemmar med 25 %.
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Utbildningsverksamhet
Folkhälsa är politik
Föreningen inleder nu på nytt arbetet med politikerutbildningar på temat Folkhälsa är politik. Det sker
på initiativ från Folkhälsomyndigheten som upphandlat föreningens tjänster för i första hand 2015,

men med möjlighet till förlängning till 2018. Målet för hela mandatperioden (2015-2018) är att nå
1 600 ledande politiker i kommuner och landsting/regioner.
Nytt för denna kampanjperiod är att materialet planeras komma ut i digital form, samt att samarbetet
med NBV och SSR har förtydligats och sker så nära som möjligt.
Konkret under 2015-2016 så pågår arbetet med att förändra konceptet och utveckla nya pedagogiska
modeller i vilka endagars kurs är det centrala, men där det också är möjligt att ”dela upp kursen” på tre
pass – träffar – om vardera tre timmar eller driva utbildningen som traditionell studiecirkel.

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.
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Budget för 2015
Förslag till budget 2015
Intäkter
Medlemsavgifter

25 000

Konferens i Riksdagen

25 000

Folkhälsomyndigheten för Folkhälsa är politik

225 000

Fakturerat för Folkhälsa är politik

100 000

Övriga sålda tjänster

50 000

Upplöst ansamlat resultat

137 000

Summa intäkter

562 000

Kostnader
Administration/kontor

10 000

Internet

2 000

Konferens i riksdagen

25 000

Styrelsearbete/Årsmöte

35 000

Årets folkhälsokommun

15 000

Folkhälsa är politik

375 000

Projektanställning

100 000

Summa kostnader

562 000

Årsmötet föreslås besluta
Att fastställa budget för 2015 med en omsättning på 562 000 sek.
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