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 Kommunstyrelsen 
 

Angående fortsatt engagemang i nätverket Healthy city 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att Uppsala kommun ska delta i nätverket Healthy city under 2012  
 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen beslöt i oktober 2010 att gå med i nätverket Healthy city och att ta ställning 
till ett fortsatt deltagande vid 2011 års slut.  Nätverket ingår i ett internationellt samarbete som 
medlem av WHOs europeiska nätverk för hälsosamma städer, WHO, European healthy cities 
network. Det nationella nätverket består av ett antal svenska städer som stöttar varandra i 
arbetet med att arbeta med hållbar utveckling utifrån ett folkhälsoperspektiv.  Nätverkets 
fokus är att arbeta med en god hälsa och jämlika förutsättningar för detta och att balansera 
miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter på hållbar utveckling i våra städer.  
 
Föredragning 
Nätverket Healthy city består av både tjänstemän och förtroendevalda och är ett så kallat 
arbetande nätverk.  
 
Sedan Uppsala kommun gick med i nätverket har arbetet tillsammans med 5 andra städer för 
att göra en så kallad socioekonomisk kartläggning av en stadsdel genomförts. 
Kommunstyrelsen beslutade att välja Sävja för studien. Som hjälp i arbetet har nätverket haft 
två inom området välrenommerade nationalekonomer, Ingvar Nilsson och Anders 
Wadenskog.  
 
I kartläggningen har en förstudie genomförts av Sävja där kostnader eller vinster för olika 
typer av utveckling i området beräknats. Ett heldagsseminarium har genomförts lokalt. Totalt 
deltog ca 40 förtroendevalda och tjänstemän. Inom ramen för detta arbete genomförs nu olika 
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arbetsmöten inom kommunen där en integrerad process för de sociala och mer fysiska 
frågorna i samhällsplaneringen diskuteras i syfte att driva utvecklingen i en positiv riktning. 
Resultaten från förstudien kommer att presenteras dels i en rapport för Uppsala och dels i en 
gemensam övergripande rapport under 2012. Den socioekonomiska förstudien kommer även 
att presenteras på folkhälsostämman i april 2012.  
 
Nätverket har också utöver den socioekonomiska studien påbörjat ett arbete med att ta fram 
en utbildning om folkhälsofrågor riktad till förtroendevalda. Ambitionen med en sådan 
utbildning är att visa på bredden i ett folkhälsoperspektiv och vikten av att undanröja 
”stuprörstänkande” genom ett mer integrerat arbetssätt där såväl de fysiska som sociala 
frågorna finns.  
 
Nätverket har också etablerat kontakt och haft diskussion med delegationen för hållbara 
städer. Ambitionen är att detta ska fortsätta med syfte att utveckla frågorna kring hållbar 
utveckling med större fokus på det sociala perspektivet.  
 
Uppsala kommun kommer att vara värd för nätverkets årsmöte i februari 2012.  Förtroende-
valda och tjänstemän från 17 svenska kommuner kommer att delta. I samband med detta 
planeras en stadsguidning där Uppsala kommer att visa upp de nya områden som utvecklats 
de senaste åren. Bidrag till middagen har beviljats av fullmäktiges presidium.  
 
Det finns många vinster med att Uppsala fortsätter vara med ytterligare ett år i nätverket. Det 
utbyte och den omvärldsspaning som sker inom nätverket har ett högt mervärde genom att i 
mötena med andra kommuner ta del av såväl konkreta projekt som andras framgångsfaktorer. 
Den samlade kunskapen inom nätverket ger ett stort mervärde.  
 
I nätverket ingår också representanter för olika delar av kommunala organisationen och 
genom de diskussioner som förs inom nätverket skapas en större förståelse och kunskap kring 
de olika perspektivens synsätt vilket underlättar arbetet på hemmaplan.   
 
Genom att ingå i det europeiska nätverket så får vi också möjlighet att ta del av vad som sker 
utanför Sveriges gränser bl a. genom att i december få en genomgång av EU:s ramar kring 
”Hälsa 2020”.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att Uppsala kommun deltar även 2012 för att därefter 
åter ta ställning till en fortsättning.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Kostnaden för att delta i nätverket är 30 000 kronor för år 2012 ska vilket rymmas inom 
befintlig ekonomisk ram. 
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