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 Kommunstyrelsen 
 

Nämndövergripande projekt kring kost och fysisk aktivitet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
 
att lägga minnesanteckningar från nämndpresidiemötet till handlingarna 
 
att översända ärendet och minnesanteckningar till berörda nämnder, BUN, SBN, UAN, NHO, 
ÄLN,  GSN 
 
Ärende 
Vid folkhälsorådets årliga nämndpresidiemöte den 16 oktober 2012 diskuterades hur frågorna 
kring kost och fysisk aktivitet kan få ett mer tvärsektoriellt angreppssätt (bilaga 1). 
Bakgrunden var att kost och fysisk aktivitet är två frågor som kommunfullmäktige lyfter fram 
som viktiga i kap. 5 IVE, policy för hållbar utveckling.  
 
Genom samverkan mellan flera nämnder finns möjlighet att hitta tvärsektoriella vinster som 
både på kort respektive lång sikt kan bidra till ökat välmående och minskade kostnader. På 
kort sikt sker detta genom att öka effektiviteten i insatsen, på lång sikt genom bättre 
levnadsvanor och därmed minskade kostnader för ohälsa. 
 
Föredragning 
Enligt policyn för hållbar utveckling ska kommunen främja goda levnadsvanor i sin kontakt 
med medborgarna. Förebyggande insatser ska ges extra utrymme för att bidra till långsiktigt 
god hälsa. Särskilt ska nämnderna stimulera goda kostvanor, fysisk aktivitet och 
förutsättningar för en god psykisk hälsa. Tillgänglighet och tillräcklig omfattning på 
rekreationsmiljöer ska säkras. Fokus ska läggas på att nå de grupper där hälsan mest behöver 
förbättras.  
 
Vid folkhälsorådets nämndpresidiemöte konstaterades att lämpliga områden att börja 
diskutera och att utveckla tvärsektoriell samverkan kring var områden kring kost. Några 
exempel på frågor som skulle kunna diskuteras var hur nämnderna kan bidra till att 
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näringsriktigheten säkras, hur upphandling och uppföljning kan utvecklas. Kring fysisk 
aktivitet togs frågor upp kring hur det skulle vara möjligt att långsiktigt stimulera fysisk 
aktivitet, vilket exempelvis skulle kunna resultera i mer frekvent fysisk aktivitet i skolan, 
hållbara transporter till och från skolan, ökat cyklande bland medarbetare.  
 
Vilka frågor som kan tjäna på tvärsektoriell samverkan och där nämnderna har rådighet att 
utveckla frågorna kommer att diskuteras fram gemensamt i projektet och kommer att fokusera 
på hur kost respektive frågor kring att öka den fysiska aktiviteten kan angripas från 
uppdragsnämndernas håll.  Vad projektet mer specifikt kommer att innehålla är därmed något 
som kommer att utvecklas inom ramen för det tvärsektoriella projektarbetet.  
 
Representanterna från barn och ungdomsnämnden var intresserade av att leda ett projekt kring 
kost medan gatu- och samhällsmiljönämnden var intresserade av att leda projekt kring fysisk 
aktivitet. Syftet är att de i samverkan med andra berörda nämnder ska komma fram till 
uppdrag som stimulerar till förändrade levnadsvanor och som kan öka kostnadseffektiviteten. 
 
Eftersom folkhälsorådet är ett rådgivande organ, ett organ för information, inspiration och 
samverkan med civilsamhället måste beslut tas i respektive berörd nämnd. Tid för projekten 
sträcker sig fram till juni 2013. Berörda nämnder för kostprojektet föreslås vara: BUN 
(projektledare), UAN, SBN, ÄLN, NHO.  
 
Berörda nämnder för projektet kring fysisk aktivitet föreslås vara GSN (projektledare), UAN, 
BUN, SBN, NHO, ÄLN. Folkhälsorådet har tagit på sig uppdraget att vara styrgrupp för 
projektet.  
 
Resultatet av projekten förväntas leda fram till en konkretisering kring någon eller flera av de 
diskuterade frågorna antingen i form av ett tidsbegränsat projekt eller ett mera långsiktigt 
arbete.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnaden för de två projekten beräknas till 20 000 per berörd nämnd och tidsomfattningen 
beräknas till ca 20 timmar per nämnd förutom för projektledande nämnd där beräknad 
tidsåtgång är ca 40 timmar. Kostnaden finansieras genom respektive nämnds budget.  
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