
Nätverket
Hälsofrämjande 
samhällsplanering

Välkommen till nätverksmöte!
21 september 2021



Program
Nätverket Hälsofrämjande 
samhällsplanering
Tid & plats: 
21 september 2021  13.00-16.00 via Teams

Välkommen
Lizah Lund, Region Norrbotten

Tillgängliga resurser i Norrbotten - en aktörsbuffé
Mats Burman, Social hållbarhet, Länsstyrelsen
Nelli Flores Nilsson, Länsarkitekt, samhällsplanering och kulturmiljö, Länsstyrelsen 
Agneta Larsson, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet 
Stefan Karlsson, Strategisk planerare, Trafikverket

Paus

Inspiration
Anna Stamblewski, Samhällsutvecklare Social hållbarhet Piteå kommun
Victoria Bystedt, Friluftslivssamordnare Länsstyrelsen Projektet Naturaktivitet på recept 

Fortsättning tillgängliga resurser
Lizah Lund, Regional utveckling, Region Norrbotten
Johan Hörnemalm, innovation & hållbar utveckling, Norrbottens kommuner

Samtal om regionalt arbete framåt – gemensamt budskap



Vad är nätverket för 
Hälsofrämjande samhällsplanering? 

Ett initiativ inom regeringsuppdraget Hållbar regional utveckling
Del av Hållbar strukturbild Norrbotten



Behov: föra samman globala, nationella och regionala målsättningar

NORRBOTTENS
Hälsofrämjande 

samhällsplanering
Agenda 2030

Regional 
utveckling

Folkhälsopolitiska 
mål

16 Nationella 
miljömål

Transportpolitiska 
mål

PBL
Mål för bostäder 

och 
samhällsbyggande

Nationella 
jämställdhetsmål

Landsbygdspolitik

Politik för gestaltad 
livsmiljö

Friluftspolitiska mål



Mål
Nätverket ska bidra till att attraktiva och hälsofrämjande livsmiljöer 
värnas och utvecklas i den expansiva tillväxtfas Norrbotten är i.
• utomhus och inomhus
• tätort och på landsbygd 
• för kvinnor och män, flickor och pojkar
• genom livets alla åldrar
• under alla årstider



Syfte
Nätverket ska vara en mötesplats 
• mellan sakområdena fysisk samhällsplanering och folkhälsa
• mellan beslutsnivåer
• mellan politik och tjänstepersoner 
• mellan offentlig, privat sektor och akademin



Aktiviteter
2020-2023

2020-2021: 
Uppstart för att inventera behov av nätverk, vilka resurser som finns 
och vad vi skulle kunna göra tillsammans (3 mars, 9 juni, 21 sept)
2022-2023: 
Ta fram gemensamt budskap som förenar de två sakområdena för ett 
mer hälsofrämjande perspektiv i fysisk samhällsplanering
Tillhandahålla mötesplatser för samtal, erfarenhetsutbyte och 
kompetensutveckling

-Inspirationsföreläsningar 
-Nätverksträffar
-Konferenser
-Regionala planeringsunderlag



Nätverksträff 3 mars 2021
Hälsofrämjande samhällsplanering





Tillgängliga resurser i Norrbotten – en aktörsbuffé



Länsstyrelsen

Mats Burman, 
Social hållbarhet 

Nelli Flores Nilsson, Länsarkitekt, 
samhällsplanering och kulturmiljö 





   
      

Länsstyrelsens roll

• Regeringens företrädare i länen 

• Ska verka för att de nationella mål som 
riksdagen och regeringen beslutar om 
får genomslag i länet och samtidigt ta 
hänsyn till länets förutsättningar 

• Länsstyrelsen en statlig myndighet 
med ansvar för tillsyn, samordning och 
utveckling inom en rad olika områden 



   
      

Enheten för Social hållbarhet

Uppdrag inom mänskliga rättigheter, 
jämställdhet, folkhälsa och integration

Enheten 
för Social 
hållbarhet

Brottsförebygg
ande

ANDTS

Föräldraskapss
töd

Jämställdhet 

Folkhälsa

Utsatta EU-
medborgare

Tillsyn alkohol 
och tobak

Nationella 
minoriteter

Rasism i 
arbetslivet

Personliga 
ombud

Mänskliga 
rättigheter/barn

rätt

Integration

Funktionshinde
r

• Omvärldsbevakning 

• Regionala nätverk 
• Kompetensutveckling/kunskapshöjande insatser 
• Processleda, samordna
• Utvecklingsarbete 



   
      

Vår enhets defintion av social hållbarhet

”I ett socialt hållbart samhälle får alla sina 
mänskliga rättigheter tillgodosedda. Alla ska ha 
möjlighet att forma sitt eget liv och vara delaktiga 
i ett samhälle präglat av jämlikhet, jämställdhet 
och god folkhälsa.”



   
      



Nationellt mål för 
folkhälsopolitiken 

Att skapa samhälleliga förutsättningar för 
en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara 
hälsoklyftorna inom en generation



Proportionell universalism

Samma stöd till alla Hjälp efter behov

- att göra jämlikt är att göra olika

Bild: Folkhälsomyndigheten



      

   

Undersökning sociologistudenter kommuner i Norrbotten - att vara 
utsatt för bostadsinbrott

- 20 procent av de som utsatts bostadsinbrott har valt att flytta på 
grund av bostadsinbrottet. 

- Utredningen visar även att oron för att utsättas för bostadsinbrott 
igen är störst bland de som bor i glesbygd samt de som tidigare 
blivit utsatta för brottet. 



      

   

Att vara våldutsatt kvinna i en 
glesbygdskommun (studentrapport 2021, LTU)

Ett problem är att den våldsutsatta kvinnan inte kan hitta något skyddat boende i den 
egna kommunen. Inte ovanligt därför att kvinnan blir kvar i sitt boende med den man som 

har utövat våld mot henne.

Samverkan mellan kommunerna skulle ge möjlighet för den våldsutsatta kvinnan att flytta 
från den som utövar våld mot henne



inget bidrag

0,01-0,99 kr per inv

1,00-1,99 kr per inv

2,00-2,99 kr per inv

3,00-3,99 kr per inv

4,00-4,99 kr per inv

5,00-5,99 kr per inv

6,00 kr och uppåt

'

Kommunernas bidrag till Brottsofferjouren per 
invånare 2018



Den här handboken är främst framtagen 
för kommuner som har tillväxt, resurser 
och en viss storlek.

Därför har tre länsstyrelser i norr 
tillsammans med de mindre kommunerna 
i våra län börjat kartlägga 
förutsättningarna för en mer 
glesbygdsanpassat version av handboken, 
vilket görs tillsammans med Tryggare 
Sverige



   
      

Länsstyrelsens organisation



   
      

Enheten för samhällsbyggnad och Kulturmiljö 

• Blandat kompetens
• Tillsyn och vägledning
• Tvärsektoriell arbete - Intern och 

extern samverkan 
• Omvärldsbevakning



   
      

Hälsofrämjande samhällsplanering
Myndighetsuppdrag
• Tillämpning av lagar och regler
• Utöva tillsyn och kontroll
Vägledning 
• Kunskapsutbyte 
• Lättillgängliga och användbara 

kunskapsunderlag
Inspiration
• PBL och kulturmiljö – 19/10 Boden, Älvsbyn 

och 20/10 Luleå
• Samhällsbyggnadsdagar 23 -25/11 



Luleå Tekniska Universitet

Agneta Larsson, 
Institutionen för hälsovetenskap 



Trafikverket

Stefan Karlsson, 
Strategisk planerare 





Trafikverket

2021-09-21 
Nätverk Hälsofrämjande samhällsplanering Norrbotten

Stefan Karlsson, Strategisk planerare
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Trafikverkets arbete med hälsofrågor

• Transportpolitiska målen
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Trafikverkets arbete med hälsofrågor

• Transportpolitiska målen

• Agenda 2030 (prop. om genomförande av Agenda 2030, antogs 2020-12-17)
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Trafikverkets arbete med hälsofrågor

• Transportpolitiska målen

• Agenda 2030 (prop. om genomförande av Agenda 2030, antogs 2020-12-17)

• Propositioner, ex.vis ny infrastrukturprop. 2020/21:151 
‒ ”Närhet till t.ex. bostad, arbetsplats och service gör att det är enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig fram 

med hållbara transportmedel. För folkhälsan är ökat stillasittande ett hot som kan motverkas genom aktiv 
mobilitet, som att exempelvis på ett tryggt sätt kunna cykla och gå till skolan, arbetet eller till 
fritidsaktiviteter. Barnperspektivet bör beaktas vid planering och utveckling av transportsystemet”
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Trafikverkets arbete med hälsofrågor

• Transportpolitiska målen

• Agenda 2030 (prop. om genomförande av Agenda 2030, antogs 2020-12-17)

• Propositioner, ex.vis ny infrastrukturprop. 2020/21:151 
‒ ”Närhet till t.ex. bostad, arbetsplats och service gör att det är enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig fram 

med hållbara transportmedel. För folkhälsan är ökat stillasittande ett hot som kan motverkas genom aktiv 
mobilitet, som att exempelvis på ett tryggt sätt kunna cykla och gå till skolan, arbetet eller till 
fritidsaktiviteter. Barnperspektivet bör beaktas vid planering och utveckling av transportsystemet”

• Uppdrag från regeringen, ex.vis leda eller medverka i olika frågeställningar relaterat till hälsa; 
regional utveckling, landsbygdsfrågor, långsiktiga infrastrukturplaner (nationell plan/länsplaner) 
etc.
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Trafikverkets arbete med hälsofrågor

• Transportpolitiska målen

• Agenda 2030 (prop. om genomförande av Agenda 2030, antogs 2020-12-17)

• Propositioner, ex.vis ny infrastrukturprop. 2020/21:151 
‒ ”Närhet till t.ex. bostad, arbetsplats och service gör att det är enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig fram 

med hållbara transportmedel. För folkhälsan är ökat stillasittande ett hot som kan motverkas genom aktiv 
mobilitet, som att exempelvis på ett tryggt sätt kunna cykla och gå till skolan, arbetet eller till 
fritidsaktiviteter. Barnperspektivet bör beaktas vid planering och utveckling av transportsystemet”

• Uppdrag från regeringen, ex.vis leda eller medverka i olika frågeställningar relaterat till hälsa; 
regional utveckling, landsbygdsfrågor, långsiktiga infrastrukturplaner (nationell plan/länsplaner) 
etc.

• Kontinuerliga uppdrag: statlig väghållningsmyndighet och ansvar för planering av statlig 
infrastruktur; remissinstans PBL etc.
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Transportpolitiska målen
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Ett övergripande transportpolitiskt mål

Övergripande mål
• Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet.
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Konkretiseras i...

Funktionsmål (tillgänglighet)
• Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla 

en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 
Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

Hänsynsmål (säkerhet, miljö och hälsa)
• Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska 

dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås 
samt bidra till ökad hälsa.

11
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Långsiktiga mål

Målbild 2030

Agenda 2030



Trafikverket – Målbild 2030

Tio prioriterade aspekter där transportsystemet har en avgörande betydelse för att nå det hållbara 
samhället 2030
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Trafikverket – Målbild 2030

Tio prioriterade aspekter där transportsystemet har en avgörande betydelse för att nå det hållbara 
samhället 2030
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Målbild 2030: Aktiv mobilitet

• ”Andelen färdsträcka med gång, cykel eller kollektivtrafik ska vara minst 25 % 
år 2025”
(Målet för aktiv mobilitet baserar sig på det nationella mål som beslutades av Regeringen 
våren 2018; att minst 25 procent av alla persontransporter ska ske med gång-, cykel- och 
kollektivtrafik år 2025, uttryckt i personkilometer.)

18



Målbild 2030

Finns i butiken, publikationsnummer 2019:187 

”Agenda 2030 trycker också på att mål behöver hanteras 
integrerat, vilket innebär att vi behöver bli bättre på att hantera 
fler mål som berör transportsystemet samtidigt”

”Transportsystemet är en del av samhället. Därför kan inte ett 
hållbart transportsystem definieras, men vi kan försöka 
definiera transportsystemet i ett hållbart samhälle. Det är också 
större fokus på de mest utsatta, vilket innebär att några grupper 
blir dimensionerande för hela systemet”

19

https://trafikverket.ineko.se/se/tillg%C3%A4nglighet-i-ett-h%C3%A5llbart-samh%C3%A4lle-m%C3%A5lbild-2030-2


Trafikverket – 19 strategiska långsiktiga mål

Syftet med (de 19) långsiktiga målen för Trafikverket:

• Inriktning på lång sikt för infrastrukturplaneringen

• Vägledning till mer kortsiktiga mål i verksamhetsplaneringen

• Inspirera olika projektmål och åtgärdsvalsstudier

• Stimulera till innovation

Målen är satta för hela transportsystemet, vilket betyder att det krävs en bred åtgärdsarsenal och 
samarbete från flera olika aktörer för att nå målen.

https://www.youtube.com/watch?v=MnCG3IAbIvk – Måldirektör Maria Krafft om de långsiktiga målen.

20

https://www.youtube.com/watch?v=MnCG3IAbIvk


Trafikverkets arbete med hälsofrågor

• Forskning och utveckling, (exempel)
‒ Innovationsupphandling Aktivt resande (bl.a. Ny mobilitetsstandard, Skellefteå kommun)
‒ Forsknings- och innovationsplan (2021-2026), med teman som

‒ Mer användbar trafikinformation och säkrare prognoser 
‒ Framtidens tillgänglighet i stad och land 
‒ Stärkt samverkan i samhällsutvecklingen och utvecklade digitala beslutsstöd

25

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/aktuell-forskning/gang-och-cykel/aktivt-resande--det-ska-vara-enkelt-och-sakert-att-ga-cykla-och-aka-kollektivt/
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1516095/FULLTEXT01.pdf


Trafikverkets arbete med hälsofrågor

• Forskning och utveckling, (exempel)
‒ Innovationsupphandling Aktivt resande (bl.a. Ny mobilitetsstandard, Skellefteå kommun)
‒ Forsknings- och innovationsplan (2021-2026), med teman som

‒ Mer användbar trafikinformation och säkrare prognoser 
‒ Framtidens tillgänglighet i stad och land 
‒ Stärkt samverkan i samhällsutvecklingen och utvecklade digitala beslutsstöd 

• Trafikverket ordförande i Nationella cykelrådet
• ”... så jobbar vi med/...attraktiv, smidig och säker cykling”
• Cykelbokslut vartannat år 

26

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/aktuell-forskning/gang-och-cykel/aktivt-resande--det-ska-vara-enkelt-och-sakert-att-ga-cykla-och-aka-kollektivt/
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1516095/FULLTEXT01.pdf
https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Attraktiv-smidig-och-saker-cykling/


Trafikverkets arbete med hälsofrågor

• Forskning och utveckling, (exempel)
‒ Innovationsupphandling Aktivt resande (bl.a. Ny mobilitetsstandard, Skellefteå kommun)
‒ Forsknings- och innovationsplan (2021-2026), med teman som

‒ Mer användbar trafikinformation och säkrare prognoser 
‒ Framtidens tillgänglighet i stad och land 
‒ Stärkt samverkan i samhällsutvecklingen och utvecklade digitala beslutsstöd 

• Trafikverket ordförande i Nationella cykelrådet
• ”... så jobbar vi med/...attraktiv, smidig och säker cykling”
• Cykelbokslut vartannat år 

• Hälsa i samhällsplaneringen, ex.vis
• ”Folkhälsa”
• Suicidprevention
• MKN – miljökvalitetsnormer
• Farliga ämnen

27

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/aktuell-forskning/gang-och-cykel/aktivt-resande--det-ska-vara-enkelt-och-sakert-att-ga-cykla-och-aka-kollektivt/
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1516095/FULLTEXT01.pdf
https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Attraktiv-smidig-och-saker-cykling/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Miljo-halsa-och-landskap/Halsa/


Vad gör Trafikverket regionalt?
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Vad gör Trafikverket regionalt?

• Börjat ta steg framåt när det gäller att ta in ”behov” för cykel/oskyddade trafikanter i ett bredare 
perspektiv:
‒ börjat se det vidare än ”enbart” arbetspendling och barns skolvägar, del i social hållbarhet

”Rekreations- och fritidscykling skapar nya förutsättningar för städernas, men framför allt för landsbygdens 
näringslivsutveckling.” (ur Nationella cykelstrategin, 2017)
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Vad gör Trafikverket regionalt?

• Börjat ta steg framåt när det gäller att ta in ”behov” för cykel/oskyddade trafikanter i ett bredare 
perspektiv:
‒ börjat se det vidare än ”enbart” arbetspendling och barns skolvägar, del i social hållbarhet

”Rekreations- och fritidscykling skapar nya förutsättningar för städernas, men framför allt för landsbygdens 
näringslivsutveckling.” (ur Nationella cykelstrategin, 2017)

‒ identifierat sannolika behov/anspråk, ex.vis hur ser det ut i små genomfarter och randbebyggelse?
‒ inventering av övergångsställen, vilka behöver förbättras, vilka bör tas bort?
‒ Agenda 2030: ”genomförandet av agendan ska präglas av agendans princip att ingen ska lämnas utanför”

• Förhålla sig till nationella strategier och inriktningar

• Dock inte lätt att i praktiken att kunna hitta finansiering för alla åtgärder som behövs.
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Intressanta frågeställningar
• Hur samverka för gemensamt ansvar och för att få pengarna att räcka längre, kopplat till ansvar för 

medborgarna? Samverkan stat/kommun; kostnadseffektiva lösningar (bymiljöväg, sommarcykelväg, passager, 
till/från hållplats etc)

• Utmaningar hos oss i norra Sverige; stor yta, liten befolkning, lågtrafikerat, rörelsemönster hos barn i 
stad/landsbygd, trygghet i genomfarter (vägar med flera funktioner), konsekvenser av strukturomvandling i 
samhället (skolor; idrott/fritidssysselsättning, kultur, handel etc.) 

• Hur beakta och stödja det rörliga friluftslivet, ex.vis barriärer från väg och järnväg?

• Hälsotal (ohälsotal) och upplevd ohälsa/otrygghet i olika befolkningsgrupper; belysning och separering för 
oskyddade

• Sambandet hälsa och väl gestaltade miljöer/livsmiljöer/trafikmiljöer…”Anläggningarna ska präglas av god 
arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som samspelar med landskapet och människorna som rör 
sig i det” (Trafikverkets arkitekturpolicy)

• Mål i ex.vis RUS om ökad aktiv mobilitet?

• Skillnader stad/landsbygd
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Hur kan Trafikverket regionalt stödja aktörer?

• Lyssna och ta in behov
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Hur kan Trafikverket regionalt stödja aktörer?

• Lyssna och ta in behov

• Vi försöker se frågan ”i ett system”
‒ Trafikstrategier (”trafikstrategiskt tänk”) i kommunal och regional planering

‒ för att koppla till strategiskt tänkande och långsiktigt inriktningar
‒ vilka underlag behövs och behöver kombineras för att se ”helheten”?
‒ politisk förankring
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Hur kan Trafikverket regionalt stödja aktörer?

• Lyssna och ta in behov

• Vi försöker se frågan ”i ett system”
‒ Trafikstrategier (”trafikstrategiskt tänk”) i kommunal och regional planering

‒ för att koppla till strategiskt tänkande och långsiktigt inriktningar
‒ vilka underlag behövs och behöver kombineras för att se ”helheten”?
‒ politisk förankring

• Statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar, trafiksäkerhet och miljö (länk till 
Trafikverkets hemsida)
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Hur kan Trafikverket regionalt stödja aktörer?

• Lyssna och ta in behov

• Vi försöker se frågan ”i ett system”
‒ Trafikstrategier (”trafikstrategiskt tänk”) i kommunal och regional planering

‒ för att koppla till strategiskt tänkande och långsiktigt inriktningar
‒ vilka underlag behövs och behöver kombineras för att se ”helheten”?
‒ politisk förankring

• Statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar, trafiksäkerhet och miljö (länk till 
Trafikverkets hemsida)

• Statsmiljöavtal (länk till Trafikverkets hemsida)
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Hur kan Trafikverket regionalt stödja aktörer?

• Lyssna och ta in behov

• Vi försöker se frågan ”i ett system”
‒ Trafikstrategier (”trafikstrategiskt tänk”) i kommunal och regional planering

‒ för att koppla till strategiskt tänkande och långsiktigt inriktningar
‒ vilka underlag behövs och behöver kombineras för att se ”helheten”?
‒ politisk förankring

• Statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar, trafiksäkerhet och miljö (länk till 
Trafikverkets hemsida)

• Statsmiljöavtal (länk till Trafikverkets hemsida)

• Stödja med underlag
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Hur kan Trafikverket regionalt stödja aktörer?

• Lyssna och ta in behov

• Vi försöker se frågan ”i ett system”
‒ Trafikstrategier (”trafikstrategiskt tänk”) i kommunal och regional planering

‒ för att koppla till strategiskt tänkande och långsiktigt inriktningar
‒ vilka underlag behövs och behöver kombineras för att se ”helheten”?
‒ politisk förankring

• Statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar, trafiksäkerhet och miljö (länk till 
Trafikverkets hemsida)

• Statsmiljöavtal (länk till Trafikverkets hemsida)

• Stödja med underlag

• Kommuner, primär kontakt samhällsplanerare/(åtgärdsplanerare); regionalt, primär kontakt 
strategiska planerare
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Tack...

Kontaktuppgifter till mig

stefan.karlsson@trafikverket.se
Direkt: +46 10-123 62 03

Mobil: 070-321 54 52
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Piteå kommun

Anna Stamblewski, 
Samhällsutvecklare Social hållbarhet 



Hur vi integrerar social hållbarhet i 

samhällsplaneringen i Piteå

Nätverksträff Hälsofrämjande samhällsplanering 

21 september 2021

Anna Stamblewski, Samhällsutvecklare för social hållbarhet

Samhällsbyggnad



• Organisation

• Varför social hållbarhet?

• Kommunal styrning

• Arbetsprocesser

• Metod och verktyg

• Hur har det gått då?

Innehåll



Organisation Samhällsbyggnad



Varför?

Agenda 
2030

Nationella 
miljö – och 
folkhälsomål

Regionala 
strategier

VEP Piteå 
kommun 

Plan för 
hållbarhet

ÖP 
2030



Kommunalt övergripande mål

”Samhällsbyggnad ska utgå från 

social, ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet”



,,

Ett samhälle som är socialt hållbart har människornas behov och förutsättningar i 

centrum där alla har samma möjligheter att ta del av det goda samhället. 

Samhället vilar på en demokratisk värdegrund där mångfald, hälsa, delaktighet och 

trygghet är i fokus. 

Social hållbarhet i Piteå 



Piteås inriktningar för social hållbarhet



Planprocess



Projektprocess

Ex: ÖP/FÖP/Planprogram/Stads- och landsbygdsutveckling/

Komplexa projekt/”Egna projekt” 



Piteå kommuns hemsida: Så jobbar vi med hållbarhet

Metod och verktyg

Ingår i arbets-/projektgrupper inom samhällsplanering och fysisk 
planering.

Framtagna verktyg används:

• Hållbarhetsbedömning

• Konsekvensbedömning

• Broschyr till exploatörer ”Vill du vara med och bygga..”

Nytt verktyg är framtaget:

• Barnkonsekvensanalys

https://www.pitea.se/invanare/Kommun-politik/hallbar-samhallsutveckling/dolda-sidor/sa-jobbar-vi-med-hallbarhet/


• Medborgardialoger

• Undersökningar och statistik

• Kartläggningar och inventeringar

• Sociotopkartering

• Trygghets- och tillgänglighetsvandringar

• Tillgänglighetsgranskning av sakkunnig

Underlag



Genomslag / Utfall / Resultat – några positiva exempel

• Fokus på social hållbarhet inom olika ”ärenden”

• Sociala åtgärder i FÖP:ar: skydda skolskogar, utveckla lekplatser och kollektivtrafik mm

• Planprogram för grönområde med försiktig exploatering (samrådshandling)

• Kartläggning av Piteås sociala landskap påverkar hur vi planerar ny stadsdel

• Undanröjer hinder och bygger för ökad tillgänglighet och trygghet

• Påverkar utfall av planbesked

• Ny grön park i skolområde planeras

• Industriområde på skolområde rivs

• Bygger årligen ut vårt gång- och cykelvägnät minst 1 km

Hur har det gått då?

Utmaningar



Framgångsfaktorer

• Tillträde till arbets- och projektgrupper

• Tätt samarbete med Stadsarkitekt, Samhällsutvecklare för 
ekologisk hållbarhet och Projektledare – bär varandras 
frågor

• Framtagande av verktyg – ett lärande

• Kompetens inom båda kunskapsområdena; Folkhälsa och 
Byggd miljö

• Tilldelade statliga medel

Hur har det gått då?
Utmaningar

• Att få ett gehör och genomslag

• Andra intressen konkurrerar

• Olika syn på lösningar

• Dilemman – ibland svårt att göra alla nöjda, perspektiv 
står mot varandra

• Stuprör och långa ledningar



Tack för mig 

och tack för 

att ni kämpar 

på därute 



Projektet Naturaktivitet på recept

Victoria Bystedt, 
Friluftslivssamordnare Länsstyrelsen



   
      

Naturen som resurs för bättre hälsa
Victoria Bystedt, Länsstyrelsen i Norrbottens län



   
      



   
      



   
      



   
      



   
      

Källa: Friluftsliv 2018 Nationell undersökning av  svenska folkets 
friluftsvanor, Naturvårdsverket, Rapport 6887/2019



   
      



      

   

Naturaktivitet på recept enligt FaR®-metoden 
– pilotprojekt för framtagande av promenadslingor och rogivande platser i naturen

för fysisk och psykisk hälsa i Norrbottens län

Victoria Bystedt, friluftslivssamordnare, Länsstyrelsen i Norrbottens län



     

      

    • Riksdagens mål om friluftsliv för god folkhälsa: 
skapa goda förutsättningar så att människor 
kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur-
och kulturlandskapet.

• Nationellt folkhälsomål: skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i 
hela befolkningen 

• Norrbottens folkhälsostrategi
• FaR®-metoden (fysisk aktivitet på recept) har 

använts av Region Norrbotten sedan 2006
• Promenader är en vanlig ordinerad aktivitet
• Pilotprojekt i Västernorrland

Bakgrund till projektet



   
      

Naturaktivitet
på recept (NaR)

Hälso- och 
sjukvårds-

personal som 
föreskriver 
FaR® och 
patienter

Pilotkommuner

Arjeplog
Jokkmokk

Piteå
Överkalix

Öka 
kunskapen 

om och 
tillgänglighet 
till naturen

Stärka fysisk 
och psykisk 
hälsa hos 

både friska 
och sjuka i 
Norrbottens 

län

Nytta för 
allmänheten, 
arbetsplatser, 

skolor, 
boenden, 

företag m.fl. 



     

      

    

Exempel från pilotprojektet ”Friluftsliv på recept” i Västernorrland.



   
      

Befintliga slingor/områden
Lättframkomligt
Lätt att hitta
Slingor som går att nyttja även vintertid
3-5 slingor per kommun



    

   

      
    

Mer utmanande alternativ…



   
      

Platser för avkoppling och psykisk återhämtning 



   
      

Tätortsnära
Platser som man kan ta sig till 
med buss, bil, färdtjänst eller 
cykel



     

      

    

• Enkelt, kostnadsfritt, nära
• Ökat intresse för natur och friluftsliv under

Corona-pandemin
• Kartläggning av natur friluftsliv samt framtagande

av friluftsplaner pågår i flera kommuner i länet

Den norrbottniska naturen har stor 
potential att bidra till bättre folkhälsa i 
Norrbotten!



   
      



      

   

Tack för att ni lyssnade!
Har ni frågor om NaR-projektet? Kontakta oss!

Victoria Bystedt, victoria.bystedt@lansstyrelsen.se, 010-225 54 29, 070-605 62 53

Margareta Eriksson, margareta.eriksson@norrbotten.se, 0920-28 41 80, 070-668 41 01

mailto:victoria.bystedt@lansstyrelsen.se
mailto:margareta.eriksson@norrbotten.se


Region Norrbotten

Lizah Lund, Regional utveckling
Joanna Hansson, Regionstab



Folkhälsa

• Sammanställer folkhälsostatistik på 
kommunnivå

• kommunblad-kalix_2018.pdf 
(norrbotten.se)

• Samverkar och främjar

Region Norrbotten

Regionalt utvecklingsansvar

• Finansiär projektstöd och företagsstöd
• Regional transportplanering
• Regional utvecklingsstrategi
• Samordning och samverkan  ex. detta 

nätverk!
• Påverkansarbete

https://utvecklanorrbotten.se/

https://www.norrbotten.se/publika/lg/utv/Folkh%c3%a4lsocentrum/Folkh%c3%a4lsopolitiska%20strategin/Reviderad%20strategi/Kommunbes%c3%b6k/Kommunprofiler%202020/kommunblad-kalix_2018.pdf
https://utvecklanorrbotten.se/


OBS! Om du behöver justera 
bilden inom ramen –
dubbelklicka på bilden och välj 
verktyget ”Beskär” som dyker 
upp i menyn. 

Regional utvecklingsstrategi;
Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer

Fysisk planering på 
kommunal och regional nivå

Alltid med hållbarhet, 
jämställdhet, jämlikhet och 

mångfald i fokus
God, jämlik och jämställd 

hälsa

Främja genomförandet av 
Agenda 2030

Arkitektur, form och design 
ska bidra till ett hållbart, 

jämlikt och mindre 
segregerat samhälle med 
omsorgsfullt gestaltade 

livsmiljöer

Att kunna röra sig tryggt och 
fritt är viktigt för 

norrbottningarnas 
välbefinnande

Skapa metoder för 
samverkan, samordning och 

samhandling kring 
mellankommunala frågor 

mellan kommun, region och 
stat 

Stimulera dialog om hur den 
fysiska planeringen och 

andra utvecklingsinsatser 
kan bidra till ett ökat 

samspel mellan länets 
tätorter och landsbygder



...och används för att kommunicera 
funktionella regionala samband som har 
betydelse för hållbar regional utveckling.

Tar fram Strukturbilder för Norrbotten som  förmedlar kunskap om regionen på ett 
visuellt sätt…



Planeringsunderlag



Norrbottens kommuner

Johan Hörnemalm, Innovation & hållbar utveckling 



NÄTVERKSTRÄFF: HÄLSOFRÄMJANDE 
SAMHÄLLSPLANERING

PRESENTATION 2021-09-21

JOHAN HÖRNEMALM, NORRBOTTENS KOMMUNER
VETENSKAPLIG LEDARE, INNOVATION & HÅLLBAR UTVECKLING (FOUI)



Roll och uppdrag
• Gemensam röst för kommunerna
• Politisk beredning, styrelse och 

förbundsfullmäktige 
• Samverkansarena 
• Utbildning och konferens
• Ny kunskap och erfarenhetsutbyte

Kort om Norrbottens Kommuner

Prioriterade områden
• Politiska företrädarskapet
• Kompetensförsörjning
• Samarbete mellan kommuner
• Innovationer och digitala verktyg
• Hållbar samhällsbyggnad



Aktuellt inom området
• Insatser och aktiviteter för att förverkliga 

folkhälsostrategin

Några aktuella exempel
• Hälsoskolan (Cathrine Kostenius)
• Trygghetskonferensen (Karin Forsman)
• På väg mot attraktiva och jämställda 

kommuner slutkonferens 22/10 (K Forsman)
• Växa eller krympa – kunskapsplattform
• Forskningsprojekt med Umeå Universitet: 

inkluderande social samhällsplanering 
(Catarina Lundqvist)

*Kontaktpersoner inom parantes



Aktuellt inom området
Här finns filmklipp, inspiration, 
rekommenderas läsning osv.. 

• Växa eller krympa – kunskapsplattform
Växa eller Krympa - Norrbottens Kommuner

• Hälsoskolan
Hälsoskolan - Norrbottens Kommuner

• Trygghetskonferensen
Trygghetskonferensen 2021 - Norrbottens 
Kommuner

• Attraktiva och jämställda kommuner
Utvecklingsarbete 2018-2021 - Norrbottens 
Kommuner

https://www.norrbottenskommuner.se/haallbar-utveckling-och-samhaellsbyggnad/vaexa-eller-krympa/
https://www.norrbottenskommuner.se/haelsoskolan/
https://www.norrbottenskommuner.se/miljoe-och-samhaellsbyggnad/trygghetskonferensen-2021/
https://www.norrbottenskommuner.se/haallbar-utveckling-och-samhaellsbyggnad/jaemstaelldhet/utvecklingsarbete-2018-2021/


Varför detta är viktigt 
att prioritera för 
beslutsfattare och 
strateger

Viktiga 
prioriterade 
områden

Vad ska vi 
fortsätta med 
som vi gör bra?

Vad behöver 
utvecklas och 
bli bättre?

Ett gemensamt 
budskap
Hitta ett gemensamt budskap som förenar sakområdena fysisk 
samhällsplanering och folkhälsa. 

Förfrågan: några frivilliga som kan bidra med tankar om detta till nästa 
nätverksmöte i december?
Kontakta: lizah.lund@norrbotten.se

mailto:lizah.lund@norrbotten.se


Nästa nätverksträff
Tid & plats: 
7 december 2021
kl 13.00-16.00 i Teams

Prel. agenda:

• Möt nätverkets nya kunskapsstöd!
• Workshop kring gemensamt regional budskap
• Program och nätverksdatum för 2022

Mer om Nätverket för hälsofrämjande samhällsplanering

https://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-framtid/Samhallsplanering-och-infrastruktur/Strukturbild-Norrbotten/Halsoframjande-samhallsplanering/
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