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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 127

Utträde ur nätverket Healthy Cit ies

KSN-2021-01043

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att utträda ur nätverket Healthy Cities från och med år 2022, samt
2. att uppdraget som av kommunstyrelsen utsett ombud i Healthy Cities upphör i

och med utträdet.

Sammanfattning

Uppsala kommun är medlem i det svenska Healthy Cities-nätverket genom beslut i
kommunstyrelsen 6 oktober 2010 § 184. Syftet med att gå med i nätverket var att
tydliggöra och bredda frågor om en god hälsa hos befolkningen såväl som att öka
kunskapsutbytet och samarbetet inom och mellan kommuner.

Uppsala kommun ingår även i Sverigeskommuner och regioners strategiska nätverk
för kommuners arbete inom folkhälsa. Genom det nätverket får kommunen tillgång till
det kunskapsutbyte och samarbete som deltagandet i Healthy Cities-nätverket har
syftat till. Mot bakgrund av detta bedöms det inte längre finns skäl för Uppsala
kommun att ingå i Healthy Cities.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2021

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Utträde ur nätverket Healthy Cities   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att utträda ur nätverket Healthy Cities från och med år 2022, samt 

 

2. att uppdraget som av kommunstyrelsen utsett ombud i Healthy Cities upphör i 
och med utträdet.  

Ärendet 

Uppsala kommun är medlem i det svenska Healthy Cities-nätverket genom beslut i 

kommunstyrelsen 6 oktober 2010 § 184. Syftet med att gå med i nätverket var att 
tydliggöra och bredda frågor om en god hälsa hos befolkningen såväl som att öka 

kunskapsutbytet och samarbetet inom och mellan kommuner.  

Uppsala kommun ingår även i Sveriges kommuner och regioners strategiska nätverk 
för kommuners arbete inom folkhälsa. Genom det nätverket får kommunen tillgång till 

det kunskapsutbyte och samarbete som deltagandet i Healthy Cities-nätverket har 

syftat till. Mot bakgrund av detta bedöms det inte längre finns skäl för Uppsala 

kommun att ingå i Healthy Cities.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Ärendet bedöms inte ha några 

konsekvenser sett ur barn-, jämställdhets- eller näringslivsperspektivet med 
föreliggande förslag till beslut.  

Föredragning 

Det svenska Healthy Cities-nätverket är en del av ett världsomfattande nätverk som 

arbetar efter Världshälsoorganisationens långsiktiga strategi för hälsosam 
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samhällsplanering. Nätverkets övergripande mål är att arbeta för kvalitet och jämlikhet 
inom den nationella folkhälsan samt att gemensamt skapa strukturer för en hållbar 
utveckling. 

Healthy Cities är ett arbetande nätverk där både tjänstemän och förtroendevalda från 
ett antal städer stöttar varandra i arbetet med hållbar utveckling utifrån ett 

folkhälsoperspektiv. För deltagande i nätverket krävs att Uppsala kommun har 

utsedda representanter, såväl förtroendevalda som tjänstepersoner, som deltar i 
nätverksmöten och i arbetsinriktade undergrupper vid flera tillfällen årligen. Det 
svenska Healthy Cities-nätverket har funnits sedan 2004 och består av 16 kommuner 

och tre regioner: Halmstad, Luleå, Borås, Uppsala, Skövde, Falun, Trollhättan, 
Linköping, Vara, Huddinge, Norrköping, Helsingborg, Malmö, Lund, Växjö, Östersund, 

Västra Götalandsregionen, Region Halland och Region Östergötland.   

Uppsala kommun ingår även i Sveriges kommuner och regioners (SKR) strategiska 
nätverk för kommuners arbete inom folkhälsa och representeras där av en 
tjänsteperson. Nätverket syftar till att utveckla samverkan och förbättra kontakten 

mellan kommunerna och SKR i strategiska folkhälsofrågor samt att överföra kunskaper 

om erfarenheter av framgångsrika verktyg för strategiskt folkhälsoarbete. 
Utgångspunkten för SKR:s nätverk är strategiska folkhälsofrågor ur ett lokalt och 
regionalt perspektiv som också är kopplade till övergripande planering och hållbar 
utveckling. Nätverket träffas 2–3 gånger per år och har en mindre arbetsgrupp som 

förbereder varje tillfälle. 

I SKR:s nätverk ingår 27 stora och små kommuner som är spridda över landet: Arvika, 

Bollnäs, Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Gotland, Gällivare, Gävle, Halmstad, Kalmar, 
Lidköping, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Mora, Norrköping, Ronneby, Skellefteå, 

Strömstad, Tidaholm, Tranås, Uppsala, Västerås, Växjö, Åre, och Örebro. 

SKR intressebevakar EU och internationella frågor för kommuners räkning via 
medlemskap i organisationer och nätverk, bland annat i Healthy cities-nätverket. Det 

innebär att Uppsala kommun kan ta del av Healthy Cities arbete genom SKR. Det 
bedöms därför inte vara motiverat att lägga kommunens resurser på deltagande i det 

svenska Healthy Cities-nätverket. 

Mot bakgrund av ovanstående är förslaget att kommunstyrelsen beslutar att utträda ur 

Healthy Cities från och med år 2022. Kommunstyrelsen har sedan kommunen gick med 
i Healthy Cities utsett ett ombud i för kommunen i nätverket. Uppdraget upphör med 

utträdet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Uppsala kommuns medlemsavgift i Healthy Cities-nätverket är 52 500 kronor för år 

2021. Medlemsavgiften har hanterats inom budget för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2021 

Kommunledningskontoret 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 


	Protokollsutdrag § 127
	§ 127
	Utträde ur nätverket Healthy Cities
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång


	8. Utträde ur nätverket Healthy Cities

