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Verksamhetsberättelse år 2010
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 1000, de flesta arbetar inom regioner, landsting och
kommuner.

Årsmöte och styrelse
Årsmötet och SFFFs 20-års jubileum ägde rum den 7 april 2010 i riksdagshuset i Stockholm i
anslutning till en konferens med rubriken SPANING FOLKHÄLSA – viktigt möte med
profession och politik om framtidens folkhälsa. Drygt 100 personer deltog förutom
styrelsen. Styrelsen hade bjudit in ett antal personer och bett dem ge sin ”spaning om
framtidens folkhälsa. Troed Troedsson från Paradigmmäklarna spanade på ett utmanande
och underhållande sätt. Maria Danielsson (Socialstyrelsen och projektledare för den
nationella folkhälsorapporten), Åsa Ranung (folkhälsochef Landstinget Sörmland) och Karin
Mattsson (ordförande Riksidrottsförbundet) gav sin syn på framtidens utmaningar. Under
eftermiddagen fick socialutskottet, representerade med en från varje parti, ge sin syn på
framtidens folkhälsoarbete. För att fira SFFFs 20-års jubileum inbjöds medlemmar till middag
i SKLS restaurang.
Styrelsens sammansättning
Ordförande:

Jan Linde, Mölnlycke

Vice ordförande:

Magnus Liljegren, Stockholm

Kassör:

Carl Gynne, Västerås
3

Sekreterare:

Anna Balkfors, Malmö

Vice sekreterare:

Eva Flodström, Nacka

Ledamot:

Malin Sturk, Västerås
Eleanor Bodel, Nordmaling
Eva Järliden, Örebro
Per-Olof Östergren, Malmö

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

Styrelsearbete
Konstituerande styrelsemöte hölls direkt efter årsmötet. Därefter har styrelsen haft 11 protokollförda möten varav tre fysiska möten, de andra som telefonmöten.
Utöver styrelsemöten har ledamöterna korresponderat per mail och telefon avseende planering av
aktiviteter som Folkhälsomagasinet/medlemsblad, konceptet, Almedalen, internationellt arbete och
politikerutbildningar. Föreningens arbete fördelas mellan styrelsens ledamöter, som arbetar ideellt.

Ekonomi
Bokslutet för 2010 visar att Föreningens ekonomi har hamnat i kris efter det att vårt
statsbidrag upphört utan förvarning. Vi har haft samtal med ledningen för Folkhälsoinstitutet
som inte ser någon möjlighet att fortsätta ge oss stöd utan uppdrag från Regeringen.
Den totala nettoomsättningen var ca 912 tusen kronor och intäkterna var enbart ca 611
tusen kronor. Det mesta av intäkterna kommer från projektet Folkhälsa är politik. För att
klara den ordinarie verksamhet och det treåriga ”åtagandet” till förra ledningen på FHI att
företräda folkhälsan i Almedalen har vi fått upplösa tidigare reserver om mer än 300 tusen,
se resultatrapport. Föreningens egna medel är nu ca 350 000 sek, vilka föreslås föras i ny
räkning.
Under året har en satsning gjorts för att öka antalet betalande medlemmar. Medlemsantalet
uppgår enligt register till ca 1000 personer. Antalet betalande medlemmar under året har
fördubblats och omfattar 400 personer. Föreningen behöver en högre grad av betalande
medlemmar för en långsiktig hållbar finansiering.
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Verksamhet
Vid årsmötet fastställdes en verksamhetsplan för 2010-2011, som legat som grund för
styrelsens arbete. Huvudpunkter i verksamheten har varit:

 Politikerutbildningar Folkhälsa är politik
Föreningens projekt Folkhälsa är politik har pågått under året, även om det har varit valår. Vi har
också sålt boken i ganska god omfattning. Särskilda satsningar har skett i samverkan med Region
Skåne och Västra Götalandsregionen. Det finns också förfrågningar för utbildningar under våren 2011
även om det mesta arbetet avser en ny projektperiod 2011-14. Nu produceras också ett nytt
utbildningsmaterial som ska användas för den perioden.
Till följd av vårt samarbete med Folkhälsoinstitutet fick vi kontakt med Handisam, myndigheten för
handikappolitisk utveckling, för att tillsammans med dem genomföra politikerutbildningar kring den
Onödiga ohälsan. Detta skedde i formen av ett försöksprojekt i Västra Götalands fyra
sjukvårdsområden med politiker, handläggare och patientföreträdare. Arrangörer var utöver
Handisam och föreningen också Västra Götalandsregionen, HSO Västra Götaland och FHI. Kurserna
utvärderades med mycket goda resultat.

 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 ”Spaning Folkhälsa ” inleddes årsmötet
den 7 april.

 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. I vårnumret firades manifesterade vårt 20-års jubileum och en
gedigen blandning av internationella, nationella och lokala folkhälsofrågor och aktiviteter.
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.
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 Internationellt folkhälsoarbete
Föreningen har representerat Sverige och aktivt arbetat i det internationella samfundet
Internationell Union for Health Promotion and Education (IUHPE) sedan föreningen
startades. Per-Olof Östergren (Anna Balkfors ersättare) har varit föreningens representant i
IUPHE och ingår i IUHPEs Europakommitté. I år arrangerade IUHPE den 20e en globala
konferens i Health promotion. Konferensen ägde rum i juli månad i Genève. Dokumentation
återfinns på följande adress: http://www.iuhpeconference.net/.
SFFF medverkade i den globala konferensen. Medlemsavgiften för IUHPE har bekostat av
Statens Folkhälsoinstitut som vid årets slut lämnade besked om att inte fortsätta att bekosta
medlemskapet. Det finns inte ekonomiska förutsättningar för föreningen. Därför upphör
föreningens internationella arbete inom ramen för IUHPE.

 Årets folkhälsokommun
För att skapa intresse, uppmärksamhet och kunskapsöverföring inom kommunalt
folkhälsoarbete tog föreningen initiativ 2009 till en process att för första gången utse Årets
folkhälsokommun. På grund av föreningens ekonomiska förutsättningar valde styrelsen,
efter noga överväganden, att inte genomföra denna aktivitet detta år.

 Almedalen 2010
År 2010 var femte året som SFFF medverkade under Almedalsveckan. Föreningen
arrangerade seminarier som tidigare år. Följande seminarier arrangerades:
•

Ung, arbete och hälsa - hur hänger det ihop och hur ser det ut i Sverige?

Medverkande: Alexandru Panican Socialhögskolan i Lund, Anna Bessö Folkhälsoinstitutet,
Johan Oljeqvist VD Fryshuset, Karin Karlsbro (fp), stabschef och politiskt sakkunnig
Integrations & jämställdhetsdepartementet.
SFFF i samverkan med Fryshuset.
•

Den onödiga ohälsan - funktionshinder ett folkhälsoproblem!

Medverkande: Ingrid Burman Handikappförbunden, Ewy Thörnqvist Handisam, Magnus
Wimmercrantz Folkhälsoinstitutet, Elever och ledare från projektet Gränslöst Ledarskap
Umeå. SFFF i samverkan med Handisam.
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•

Civilsamhället och folkhälsan - tredje sektorns roll som motor i hälsa och
ekonomi

Medverkande: Erik Wagner, Sektor 3, Kajsa Lind vice VD Cirkus Cirkör, Anna Carlstedt Forum för frivilligt socialt arbete och ordf. IOGT-NTO, Johanna Hallin Playing for Change.
•

Delaktighet och inflytande - ett viktigt mål för folkhälsan

Medverkande: Botkyrka kommun: Tuva Lund (s)ledamot folkhälsokommittén, Elisabeth
Skoog folkhälsosamordnare, Hanna Lind Folkhälsosamordnare. SFFF i samverkan med
Botkyrka Kommun.
•

Hälsoekonomi som verktyg i den politiska processen - kan man lita på
underlagen?

Medverkande: Ilija Batjlan (s) landstingsråd Stockholm, Katrin Stjernfeldt Jammeh (s)
Kommunalråd Malmö, Sarah Wamala Folkhälsoinstitutet, Birger Forsberg – Svensk Förening
För Hälsoekonomi/SHEA Svensk förening för folkhälsoarbete - SFFF, Nätverket Uppdrag
Hälsa.
•

Spara pengar på äldres hälsa - utan att dra ner!

Medverkande: Åse Enkvist Västra Götaland Åldrandet behöver inte påverka hälsan, Kjell
Gustavsson Skara kommun har en idé om äldres hälsa, Emmy Nilsson Folkhälsoinstitutet Det
är aldrig för sent, Eleanor Bodel Kultur för seniorer Umeå Kommun.
Vi arrangerade också en Nattbio och visade succéfilmen "Sebbe" Aktiviteterna i Almedalen
förutsätter mycket planering och tar åtskilligt med tid i anspråk. Samtidigt genererar
aktiviteterna mycket uppmärksamhet och feedback tillbaka till föreningen. Det är angeläget
att folkhälsofrågorna tydligt finns med i detta opinionsbildande sammanhang.

 Marknadsföring och medlemsvärvning
Föreningens har fortsatt att utveckla hemsidan www.folkhalsoarbete.se. Har bl.a startat en blogg i
anslutningen till Almedalen som fortgått. Folkhälsomagasinet har delats ut till intresserade vid olika
möten, politikerutbildningar och folkhälsoutbildningar. Föreningen har gjort en särskild satsning för
att kvalitetssäkra medlemsregistret och för att få fler medlemmar att betala medlemsavgiften.
Föreningen har också gjort en medveten satsning för att nå studenter och startat en studentsektion.

 Övrigt
Representanter från styrelsen har haft ett möte med socialminister Göran Hägglund (KD)
Ulrika Sundholm (politisk sakkunnig), Bengt Rönnbäck (tjänsteman) gällande föreningens
verksamhet, ekonomi och den framtida utvecklingen av folkhälsoarbete i Sverige.
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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; Årets folkhälsokommun,
Folkhälsomagasinet som kom ut med ett nummer i stället för två samt det internationella
arbetet. Trots de begränsade ekonomiska resurserna har föreningen arrangerat åtskilliga
politikerutbildningar och genomfört en aktiv medverkan i Almedalen.
Föreningen har startat en studentsektion och utvecklat samverkan med folkhälsovetareutbildningar. Sammanslaget är vi nöjda med 2010 års aktiviteter utifrån de förutsättningar
föreningen haft.
Vi ser med tillförsikt fram emot 2011. 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.
Stockholm 2011-05-11

Jan Linde

Eva Järliden

Carl Gynne

Anna Balkfors

Eva Flodström

Magnus Liljegren

Eleanor Bodel

Malin Sturk

Per-Olof Östergren
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Resultatrapport för år 2010
RÖRELSENS INTÄKTER
Medlemsavgifter
Konferens i Riksdagen och Årsmöte
Almedalen
Fakturerat Folkhälsa är politik
Projekt Handisam och regioner
IUHPE

64 300
29 850
30 000
50 672
384 086
52 000

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

610 908

RÖRELSENS KOSTNADER
Medlemsblad och Folkhälsomagasin
Administration/Kontorsmateriel
Internet
Styrelsearbete
Årsmötet
Internationellt/IUHPE
Projekt Almedalen
Projektet Folkhälsa är politik
Projekt med Handisam
Lokalhyra

125 175
7 117,50
11 802
44 456
33 566
8 640
106 929
458 044,62
110 783,50
5 500

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

912 013.62

Rörelsens intäkter

- 610 908

Årets förlust

- 301 105,62

Årsmötet föreslås besluta
Att med godkännande lägga resultat- och balansrapporterna till
handlingarna.
Att föra årets underskott om 301 106 i ny räkning
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Verksamhetsplan 2011-12
Arbetsplanen omfattar tidsperspektivet hösten 2011 till våren 2012 och beslutas på årsmöte i maj
2011.
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 perioden vill vi ytterligare spetsa vår kompetens som intresseorganisation och avser att
genomföra en medlemsenkät kring dessa frågor. För att stärka denna 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 en hearing kring Folkhälsoarbetets framtid.
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.
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.
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Vara en röst
Folkhälsomagasinet
Vi avser att ge ut Folkhälsomagasinet igen from hösten 2011. Den är i första hand en medlemstidning
som alla medlemmar erhåller två gånger under året.
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, Folkbildningsförbundet och föreningen.
Medlemmar som är intresserade att medverka som utbildare kommer att erbjudas introduktionsutbildning.
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.
Två årliga konferenser
På hösten inbjuder vi till konferens kring folkhälsa i kommuner och landsting. Landsting/region
erbjuds samverkan.
På våren inbjuder vi till konferens kring den nationella folkhälsopolitiken i samverkan med riksdagens
socialutskott. Samordnas med föreningens årsmöte.

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.
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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.

Årsmötet föreslås besluta
Att anta föreliggande förslag till verksamhetsplan för 2011-12, 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 2011
Förslag till budget 2011
Intäkter
Medlemsavgifter

60 000

Konferens i Riksdagen

10 000

Medel från Folkhälsoinstitutet för Folkhälsa är politik (från 2010)

200 000

Fakturerat för Folkhälsa är politik

100 000

Övriga intäkter

10 000

Årets underskott/upplösta medel

110 000

Summa intäkter

490 000

Kostnader
Medlemsblad

80 000

Administration/kontor

20 000

Internet

20 000

Konferens i riksdagen/årsmöte

20 000

Styrelsearbete

50 000

Folkhälsa är politik

300 000

Summa kostnader

490 000

Årsmötet föreslås besluta
Att fastställa budget för 2011 med en omsättning på 490 000 sek, samt
Att notera att budgeten är underbalanserad med 110 000 sek.
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