Anteckningar från möte med Nationella Healthy Cities-nätverket i
Stockholm 18-19 oktober 2016
Falun är en av ca 30 medlemmar i Nationella Healthy Cities, en del av Världshälsoorganisationens arbete
för jämlik hälsa. Viktiga uppgifter är nätverk, omvärldsbevakning och kunskap. Etapp VI i arbetet har fokus
på ledning, styrning och implementering. Christina Haggren representerade Falun vid nätverkets
höstträff.

Kommissionen för jämlik hälsa –

Anna Balkfors, sekreterare i kommissionen gick igenom politikområden, resurser och åtgärder som har
betydelse för jämlik hälsa:
Politikområden

1 Det tidiga livet
2 Kunskaper och kompetenser
3 Arbete
4 Inkomster och försörjning
5 Boende och närmiljö
6 Levnadsvanor
7 Kontroll, inflytande och delaktighet

Resurser

Egna
Familjen
Arbetsplatsen
Välfärdsstaten

Åtgärder

En god start i livet
Stärka kompetensen
Underlätta val

Läs mer: http://kommissionjamlikhalsa.se/

Tillitsdelegationen

Emil Broberg, en av delegaterna, presenterade uppdraget som går ut på att hitta nya styrmodeller som
skapar mer effektiva verksamheter och större nytta och kvalitet för medborgarna. Metoder som ska
användas är försök, lärande tillsyn, ersättningsmodeller och samarbete med forskarsamhället. En
delrapport kommer juni 2017 och slutrapport i juni 2018.
De frågor man arbetar med är

Vad behöver tas bort?
Vad behöver läggas till?
Vad är viktigt att bevara?
Vad är viktigt att förändra?

Läs mer: http://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/laura-hartman-om-arbetet-med-tillitsdelegationen/

”BNP innehåller allt utom det som betyder något”

Citat Robert Kennedy
Johanna Giorgi, analytiker på Tillväxtverket, presenterar regionala mått som beskriver andra värden för
läget, som framför allt livskvalité.
Läs mer: Rapport http://www.reglab.se/BRP+/?p=1471

Styrning, ledning och implementering – implementeringens konst, att förändra
på riktigt hela vägen ut i löpande verksamhet
Viktiga punkter i arbetet:
- Målstrukturen kan förtydligas
- Bristande tvärsektoriellt arbete
- Relevanta myndigheters (brist på) uttalade uppdrag
- Prioritering av speciella frågor ex ANDT
- Budgetprocessens betydelse för strategiskt arbete
- Politiken kan och måste göra mycket bättre
- Bättre underlag som det går att göra politik av
- Forskningsrapporter
- Samspel politiker – tjänstemän
- Enorm ineffektivitet i systemen
Dilemman med fokus på implementering
- Inventera
- Bygg kapacitet – vilka aktörer finns – vilken kunskap har vi – kompetens, motivation,
tillfälle
- Skapa stöd och struktur
 Förankra i verksamheterna
 Glöm inte civilsamhället
 Dokumentera, bl a för att kunna lämna över till ny person
 Bra styrgrupp
• Täta skott mellan hierarkierna
• Blir man insläppt?
 Släpp besserwisserattityd
 Tillit och förtroende
 Finns utrymme?
 Projektstyrningsverktyg
- Genomför
Tips: Kräkseminarium
Hur kan det här gå fel?
Hur undviker vi att det händer?
Hur skaffar vi utrymmet som behövs?
Gör det baklänges
Exempel från Huddinge och Helsingborg presenterades.
Nästa möte är årsmöte i Malmö 14-15 feb med Agenda 2030 i fokus.
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