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Utvecklingsstöd i folkhälsoarbetet 
Kommunerna och folkhälsan 

Nästan all kommunal verksamhet påverkar på ett eller annat sätt befolkning-
ens hälsa och välbefinnande. Växande skillnader i hälsa mellan olika befolk-
ningsgrupper uppmärksammas nu allt mer. Den höga arbetslösheten skapar 
omfattande välfärdsförluster och hälsoproblem. Flera statliga utredningar 
arbetar med hur hälsofrämjande aktiviteter skall kunna ges större kraft, inte 
minst på den lokala nivån. 

Många kommuner, landsting och organisationer arbetar idag aktivt med att 
skapa bättre förutsättningar för människor att göra hälsosamma val. Kom-
munerna har emellertid kommit olika långt i detta arbete. Ibland behövs stöd 
och impulser utifrån för att utveckla lokala strategier. Vi erbjuder nu detta. 

Utvecklingsstöd 

Svenska Kommunförbundet har under de senaste åren intensifierat arbetet 
med folkhälsofrågorna. Förfrågningar från kommuner och andra om med-
verkan i seminarier och konferenser, liksom informationsbehovet har ökat. 

Vi har därför valt att erbjuda er utvecklingsstöd genom några resurspersoner. 
Dessa har erfarenhet av folkhälsoarbete inom såväl kommun som landsting. 

Avsikten är att resurspersonerna skall kunna vara samtalspartners, 
inspiratörer, ”bollplank” eller medverkande i olika evenemang för att 
utveckla folkhälsoarbetet i kommunerna. 

Under sommaren 1996 genomförde vi ett arbetsseminarium med 
resurspersonerna och avsikten är att även fortsättningsvis ge stöd och 
stimulans till gruppen. 
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Villkor 

Det är vår förhoppning att de resurspersoner som vi erbjuder skall kunna 
bidra till att föra ert folkhälsoarbete framåt. Om ni i din kommun vill anlita 
någon av resurspersonerna skall ni kontakta dem direkt (telefon och adress 
framgår bilaga). Av bilagt material framgår också våra resurspersonens 
bakgrund och kompetensprofil. Medverkan ersätts av den arrangerande 
kommunen med i princip resurspersonens självkostnader. Det ankommer på 
resp kommun att komma överens med den medverkande om utformning av 
uppdrag och ersättning för detta. 

Om du vill ha mer upplysningar i dessa frågor kan du kontakta Gert Alaby, 
tfn 08-772 41 65 eller Sam Miller, tfn 08-772 44 95 på Svenska Kommunför-
bundet eller fax 08-772 43 10. 
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