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Programlogik: Regional samordning och samordnat stöd stärker 

lokala förutsättningar och insatser för goda och jämlika uppväxtvillkor
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Stora skillnader i kommunala förutsättningar för 
folkhälsoarbete

Enkät, intervjuer och dokumentanalys av mål och budget 2019

◼ Kommuner med goda förutsättningar

◼ Strukturer för tvärsektoriell samverkan

◼ Uttalade strategier, prioriteringar och mål för arbetet

◼ Personella och ekonomiska resurser för arbetet. 

◼ Prioriterar oftare jämlikhet i hälsa och det tidiga livets villkor

◼ 9 av 21 kommuner antagit ett eller flera folkhälsomål

◼ Jämlikhetsperspektiv ingår som mål i en av kommunerna 

◼ 13 av 21 kommuner har tjänstepersoner som arbetar med kommunövergripande 
samordning och planering av folkhälsoarbetet



◼ Folkhälsa som begrepp används i låg utsträckning

◼ 3 av 21 kommuner uppger jämlik hälsa som prioriteterat område

◼ 9 av 21 kommuner uppger goda uppväxtvillkor som prioriterat område

◼ Högst prioriteras:

◼ Trygghetsfrämjande arbete (14 av 21)

◼ ANDT-förebyggande arbete (13 av 21)

◼ Brottsförebyggande arbete (11 av 21)

◼ Det tvärsektoriella arbetet kan utvecklas för att bli mer proaktivt och långsiktigt

Prioriteringar i det lokala arbetet



Preventionsstjärnan



Samverkan och stöd till kommuner
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Framgångsfaktorer 

◼ Balans mellan lokala behov och Länsstyrelsens uppdrag

◼ Balans mellan kunskapsstöd och processtöd

◼ Användning av lokala data

◼ Stor tillit till Länsstyrelsen som regional aktör

◼ Professionella och kunniga

◼ Länsstyrelsen visar vägen i det  tvärsektoriella  arbetet

◼ En tydlig överenskommelse om vad som förväntas både före under och efter

◼ Systematisk uppföljning som också pekar på tydliga förbättringsområden 



Kommuner som samverkat med Länsstyrelsen 

◼ Ökat fokus på och mandat för det hälsofrämjande och förebyggande arbete

◼ Ökad kunskap och förståelse, särskilt på ledningsnivå

◼ Mer lättjobbat med en gemensam kunskapsbas kring hur det hänger ihop

◼ Ökad intern samverkan



Stärka förutsättningar 

◼ Kommuner som fått stöd från och samverkat med Länsstyrelsen uppvisar stärkta 

förutsättningar:

- Organisation, ledning och resurser

- Goda uppväxtvillkor

- Tvärsektoriell samverkan

- Kartläggning och uppföljning

◼ Inga tydliga skillnader gällande:

- Strategier, mål och helhetsperspektiv

- Flera sakområden

- Jämlikhet i hälsa

▪ Preliminära resultat

▪ Initiala skillnader mellan kommunerna

▪ Inga ”rena” kontrollkommuner

▪ Relativt små skillnader 

▪ Utmanande att mäta förutsättningar



Våra huvudbudskap till kommunerna

◼ Vi behöver göra mer tidigare

◼ Vi behöver göra mer tillsammans

◼ Vi behöver nå fram till fler

◼ Vi behöver rätt förutsättningar



Verktygslåda

◼ Samhällsekonomiska analyser av kommunalt arbete i Botkyrka och 

Norrtälje (2020)

◼ Film: Tidigt Tillsammans Till alla 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2021-02-16-forebyggande-arbete-riktat-till-unga-sparar-miljoner-at-kommunerna.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/social-hallbarhet/jamlik-halsa/filmer-om-halsoframjande-och-forebyggande-arbete.html


Struktur + insatser + systematik = samhällsbesparing

Ex. Norrtälje kommun

Beräknad 

besparing 
Kommun: 

1,4 mkr/år

Region + stat: 

4,2 mkr/år



Utbildningsfilmer

◼ Mer tidigare

◼ Mer tillsammans

◼ Nå fram till fler

◼ Goda förutsättningar

Filmer om hälsofrämjande och 

förebyggande arbete

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/social-hallbarhet/jamlik-halsa/filmer-om-halsoframjande-och-forebyggande-arbete.html


Verktygslåda på webben – inom kort 

◼ Kunskapsöversikt risk- och skyddsfaktorer 

◼ Aktörskarta: vem gör vad för vilka? Folkhälsoaktörer Stockholms län

◼ Rapport: Mot samma mål 

◼ Alla vinner - metodbok om länsstyrelsers samordnade arbetssätt för goda 

och jämlika uppväxtvillkor



Kontaktuppgifter

Kaisa Snidare 

Kaisa.snidare@lansstyrelsen.se

Camilla Pettersson 

Camilla.pettersson@ki.se

Vill du veta mer?

Jämlik hälsa | Länsstyrelsen Stockholm 

Utbildningsfilmer om hälsofrämjande och förebyggande arbete | Länsstyrelsen 

Stockholm 
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