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Varför är projektet ett viktigt bidrag på konferensen?
Beskriver på vilka sätt kommunen kan styra, arbeta, resonera och följa upp för en mer jämlik
hälsa



Bakgrund (kontekst, problembeskrivelse, problemstilling og formål)
Östgötakommissionen lämnade i slutet på 2014 sin slutrapport med rekommendationer för att
skapa förutsättningar för en bättre hälsa på lika villkor, bl.a att
- Ge jämlikhet i hälsa hög prioritet och integrera detta i alla politikområden
- Öka kunskap och medvetenhet om skillnader i hälsa genom en återkommande,
systematisk analys, uppföljning och utvärdering av beslut och insatser avseende
effekter på̊ bestämningsfaktorer för hälsa och skillnader i hälsa.
- Arbeta utifrån ett långsiktigt socialt investeringsperspektiv
Det formulerades även specifika rekommendationer för olika samhällsarenor. Alla
rekommendationer riktar sig till de strukturella och politiskt styrda nivåerna.
Rekommendationerna var inledningen på ett långsiktigt arbete i regionen, i kommunerna och i
samverkan.
I Norrköpings kommun pågår arbete i linje med rekommendationerna. I budget 2017
fastställer kommunfullmäktige bl.a.
o uppdrag att ta fram förslag på hur folkhälsoperspektivet ska genomsyra all
kommunal verksamhet och beslut
o uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och förvaltningar, utforma en
ny utredningsenhet under kommunstyrelsen som ska följa barns och ungas
utveckling
Även i övergripande mål och indikatorer för måluppfyllelse finns exempel, såsom:
- ”Norrköpings kommun ska vara en förebild när det gäller att tidigt ge rätt stöd till de
som behöver det”, med bl.a. måluppfyllelse:
o Redogörelse för effekter av aktiviteter inom den sociala investeringsfonden
o Redogörelse för arbetet med att utveckla och tillämpa en modell för
evidensbaserade tidiga uppföljningar och insatser, som ger alla barn möjlighet
att utvecklas maximalt efter sin individuella förmåga
- ”Norrköpings kommun ska arbeta med jämlikhet och jämställdhet genom att främja
lika rättigheter och möjligheter att delta i samhällslivet oberoende av kön,

förutsättningar och bakgrund”, med bl.a. måluppfyllelse: Årlig redogörelse för vilka
aktiviteter som har genomförts för att främja lika rättigheter och möjligheter.
Enligt Norrköpings styrmodell ligger budget och mål sedan till grund för verksamhetsplaner
och aktiviteter.
Målgrupper/deltagare
Norrköpings kommun


Centrala aktiviteter/insatser
Lärandeprocesser om implementering, integrering och uppföljning



Forväntade resultat/effekt
Ökad förståelse och kunskap hur ett folkhälsoperspektiv kan genomsyra kommunens
verksamhet



Faktiska resultat
Resultaten saknar idag tydlig koppling till folkhälsa



Process
Politiska beslut, kunskap och förståelse, uppföljning och utvärdering som underlag för
förbättringsarbete och lärande
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