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FOLKHÄLSOKONFERENS 2017 SKARA

2018
Omvärldsanalys Kairos future -> Nätverk -> 

2019
Medborgardialog Kairos future 5 september 

Medborgardialog i komplexa frågor SKL 7-8 OKTOBER



Årets konferens 

TILLSAMMANS eller SAMTIDIGT



INVÅNARE I SKARABORG



Inget nytt påfund

”När vi planerar våra städer är det fyra aspekter
vi måste utgå ifrån. Den första och viktigaste
handlar om att gagna människors hälsa.”

Aristoteles, ca 350 f.kr.



Folkhälsa i fokus

• Folkhälsofrågorna hör intimt samman med 
hållbart samhällsbyggande, utifrån både 
sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter

• Att integrera folkhälsoaspekter redan i 
planeringen kan kräva lite mer initialt, men ger 
mervärden på många områden

• Många folkhälsofrågor platsar bra i 
kommunernas profilering av sitt utbud för 
invånarna – för högre attraktivitet

• En plats som bidrar till att invånarna kan 
förverkliga en aktiv livsstil ger friska och goda 
ambassadörer för platsen



ROLLER:
Kommunerna är folkhälsoarbetets nyckelaktörer.

Ansvarar för verksamheter som påverkar viktiga 

bestämningsfaktorer ex. skolan och barnomsorg,

fysisk planering……. 

Landstingen

Självklar roll inom hälsofrämjande, förebyggande 

hälso- och sjukvård, primärvård (inkl. BHV, MHV, 

tandvård). Kunskapscentrum och stöd till kommuner.



UNDERLÄTTAS AV

Samverkansavtal

Modell för samverkan 



SAMVERKANSMODELL SOCIAL HÅLLBARHET – FOLKHÄLSA
Skaraborgs kommunalförbund-östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnd Kommunalförbundet

Strategigrupp

Kommun/
Folkhälsoråd

Kommun/
Folkhälsoråd

Kommun/
Folkhälsoråd

Kommun/
Folkhälsoråd

Kommun/
Folkhälsoråd

Politisk     
styrgrupp

Skaraborgsenheten Kommunchefsgruppen



ÅRETS KONFERENS

TILLSAMMANS ELLER 
SAMTIDIGT 

Analysera/reflektera

Utvecklingsarbete –

kompetensutveckling

Inspiration, goda exempel, 

metod-stöd/– utveckling

Följa upp/utvärdera

Akademin som objektivt 

stöd vid utveckling



FRAMÅT!!

Trygghet

Bostäder/Livsmiljöer

Attraktiva
arbetsplatser

Fullföljda studier 

Inflytande -
Delaktighet

Naturnära
Kompetens

Psykisk hälsa 



Goda boendemiljöer

• Skaraborg har en fantastisk natur, och hög 
arbetspendlingspotential

• Orter som har utpendling kan profilera sig genom 
lägre bostadspriser, högre attraktivitet genom 
livsstils- och naturnära boende, samt ge 
möjligheter med att vara mer kreativ i byggandet

• Invånarna kan ges större inflytande över den 
fysiska miljön, men viktigt att avsätta potter för 
snabba åtgärder

• Medborgardialoger som inriktas på konkreta 
åtgärder, återkopplar och resulterar i goda 
exempel, skapar engagemang bland invånarna



Re:kreativ livsstil
• Alla bidrar till att hålla orten ren och 

snygg – skyltfönstret mot världen

• Kommunen kan satsa på att värna, 
vårda och tillgängliggöra park- eller 
naturnära stråk

• Skapa varierade stråk som ger lite 
motstånd och ”träning som inte 
märks” 

• Inrikta folkhälsoarbetet i planeringen 
till att fokusera på att förebygga och 
främja, samt skapa trygga möten



Mariestad



SAMMANFATTNING:


