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Sammanfattning 
Projektet syftar till att bryta ner förstudiearbetet ”Gör jämlikt – gör skillnad” 
för att på så sätt kunna tydliggöra vad Karlskoga respektive Degerfors 
kommuner gör för att aktivt minska de påverkansbara klyftorna i hälsa. 
Projektet sträcker sig över ett år och samordnas av folkhälsoförvaltningen, 
men kräver samverkan med kommunens samtliga förvaltningar och bolag 
för att få fram ett trovärdigt resultat.  

Bakgrund, syfte och mål 

Bakgrundsbeskrivning 
Kommunfullmäktige i Degerfors1 respektive Karlskoga2 har beslutat att 
stå bakom satsning för att öka jämlikhet i hälsa. Med utgångspunkt från 
projektspecifikation Gör jämlikt – gör skillnad påbörjades processen med 
arbetet. Det första steget i processen enligt projektspecifikationen Gör 
jämlikt – gör skillnad var att genomföra en förstudie. Förstudien 
fastställdes i april 2016 och därefter har innehållet implementerats i olika 
forum. Folkhälsokonferensen 2016 förstärkte kunskapen utifrån 
förstudien.  
 
Den ursprungliga projektspecifikationen resulterade i följande: 
1. skapande av projektorganisation för politik respektive tjänstemän 
2. framtagande av en förstudie till arbetet med jämlik och jämställd 

hälsa, innehållande en beskrivning av invånarnas behov 
3. skapande av mötesforum och genomförande i seminarieform med 

information och dialog för verksamheter samt styrning och ledning 
”Tvärsektoriellt råd – TväR” 

4. framtagande av styrdokument ”Folkhälsopolitiskt program och 
folkhälsopolitisk policy” 

 
Dessa punkter (ovan) är sedan utgångspunkten för ett långsiktigt 
utvecklingsarbete med start 2017. Arbetet ska bygga på huvudbudskapet 
från WHO-komissionen, Gör något, gör mer och gör det bättre3. Det 
handlar även om att ha mod att inte bara fråga vad som görs bra, utan 

                                                 
1 Kommunfullmäktige i Degerfors beslutade den 27 april 2015  att anta 
projektspecifikationen Gör Jämlikt -  Gör skillnad 2015-04-27 
2 Kommunfullmäktige i Karlskoga beslutade den 24 februari 2015  att ställa sig bakom 
arbetet med projektet ”Gör jämlikt – gör skillnad!” Karlskoga och Degerfors 
kommuner.  
 
 
3 Gör Jämlikt – gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa. 
Sveriges kommuner och landsting (2013) 
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också vad som har liten eller motsatt effekt, vad som är underprioriterat 
och vad man kan lära av andra.4 

Syfte 
Syftet med projektet är att öka medvetenhet om jämlikhet i hälsa och 
göra förändringar i aktiviteter som på sikt ska öka jämlikhet i hälsa.  

Projektmål enligt TRUMF 
− Bilda en arbetsgrupp med mandat inom sin förvaltning/bolag för 

Karlskoga kommuns arbete. 
− Bilda en arbetsgrupp med mandat inom sin förvaltning/bolag för 

Degerfors kommuns arbete. 
− Arbetsgrupperna ska ta fram påverkansbara åtgärder som påverkar 

jämlikhet i hälsa på kort och lång sikt. Åtgärderna ska kopplat till 
kommunernas respektive målstyrning samt ha sin grund i förstudien. 
Dessutom ska åtgärderna bygga på regionala och nationella 
studier/kunskaper för ökad jämlikhet i hälsa. 

− Åtgärdsförslagen sammanfattas i kommunspecifika aktivitetsplaner. 
− Synkronisera det lokala arbetet med jämlikhet i hälsa med Region 

Örebro läns kommission för jämlikhet i hälsa. 
− Synliggöra och visualisera åtgärdsförslagen efter fastställande.  
− Synliggöra goda exempel på klokt jämlikhetsarbete. 

Effektmål och nyttoanalys 
Nyttan med projektet är att öka medvetenheten och göra skillnad för ökad 
jämlikhet i hälsa. Det kan innebära en förändring i det vardagliga arbetet 
och en ökad prioritering för medborgarnas bästa. 

Projektets innehåll och metod 

Intressentanalys 
Primärt är representanter från kommunens förvaltningar och bolag 
intressenter för genomförandet av arbetet. Arbetet utgår från befintliga 
nätverk kring samverkan för folkhälsa på tjänstepersonsnivå. Sekundärt 
är nätverk med närliggande myndigheter, organisationer och idéburen 
sektor intressenter. Dessa nätverk kan involveras i de fall där kommunen 
genom samverkan kan utveckla arbetet i en gemensam riktning. Politisk 
ledning är berörda utifrån ett övergripande perspektiv.  

Avgränsningar 
Projektet har i första hand rådighet över sin egen organisation. I detta fall 
innebär det Karlskoga respektive Degerfors kommun inklusive 
samverkande bolag. Projektet kan enbart föreslå förändringar som man 
har mandat att genomföra inom uppdraget. 

Målgrupper 
Arbetet är till för är kommunens invånare. Genom kunskapslyft för 
tjänstepersoner och förtroendevalda om, och jämlikhet i hälsa och 

                                                 
4 Gör Jämlikt – gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa. 
Sveriges kommuner och landsting (2013) 
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prioritering av insatser som minskar skillnader i hälsa förväntas 
förutsättningar förbättras för kommunernas invånare. Barn och unga är 
en prioriterad målgrupp utifrån kommunernas respektive 
folkhälsopolitiska program. 
 

Leverans/leveranslista 
Projektet ska leverera en kommunspecifik aktivitetsplan för hur varje 
förvaltning samt samverkande bolag kan öka jämlikhet i hälsa inom sin 
organisation. Projektet ska även leverera möjligheter till ökad kunskap 
om jämlikhet i hälsa samt erbjuda utbildningsmöjligheter.  

Tids- och aktivitetsplan 
Aktivitet Startdatum Slutdatum Ansvarig 

Bilda en 
arbetsgrupp för 
Karlskoga 

Från 2017-04-
07 2017-12-31 Folkhälsochef 

Bilda en 
arbetsgrupp för 
Degerfors 

Från 2017-04-
07 2017-12-31 Folkhälsochef 

Sammankalla till 
arbetsmöten 

Från 2017-04-
07 2017-12-31 Folkhälsochef 

Sammanställa en 
aktivitetsplan 

Från 2017-04-
07 

2017-12-31 Folkhälsochef 

Visualisera och 
synliggör 
innehåll och 
kunskap från 
aktivitetsplanerna 

Från 2017-04-
07 

2017-12-31 Folkhälsochef 

Synliggör goda 
lokala exempel 
för ökad 
jämlikhet i hälsa 

Från 2017-04-
07 

2017-12-31 Folkhälsochef 

 

Organisation och bemanning 

Projektorganisation 
Projektägare: förvaltningschefen för folkhälsoförvaltningen är ytterst 
ansvarig för att projektplan och budget hålls. 
 
Projektledare: folkhälsochef, folkhälsoförvaltningen leder projektet. 
 
Styrgrupp: övergripande förvaltningsledningsgrupper i Karlskoga och 
Degerfors. 
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Arbetsgrupp: En arbetsgrupp med representation från samtliga 
förvaltningar och bolag inbjuds delta från Degerfors, respektive 
Karlskoga kommun. 
 
Referensgrupper: 
Befintliga forum för förtroendevalda respektive tjänstepersoner inom 
folkhälsoarbetet kommer användas som referensgrupper.   
 
Dessa är: 
Tvärsektoriellt råd [TväR]5 
Tvärsektoriellt nätverk för tjänstepersoner6  
Västermöte7 
Folkhälsoteam 

Bemanningsplan 

Namn Uppdrag Del av 
tjänst i 
projektet 

An-
tal 
tim 

Period Muntligt/ 
skriftligt 

Arbetsgrupp Aktivt arbete 
på möten, 
samt 
förberedelse 
till möten. 

 10 - 
20 

  

      
 

Budget 
Aktivitet/Post Kostnad i tkr 
Projektledning Ingår i lokalt 

folkhälsoarbete 
Profilbilder för visualisering  
Omkostnader möten  
Externa föreläsare  
Tryckkostnad  
Utvärdering  
Total budget 100  
 

Riskanalys 
För att få ett genomförbart resultat som gör skillnad behöver 
kommunernas förvaltningar och bolag vara involverade i arbetet för att 
åtgärdsförslag ska vara realistiska och genomförbara.  
                                                 
5 Samtliga nämnder, styrelser samt presidieledamöter från kommunfullmäktige bjuds in 
att välja politisk representation 
6 Förvaltningschef eller annan utsedd inom förvaltningen. Samtliga förvaltningar samt 
styrelser i Karlskoga och Degerfors  inbjuds att delta. 
7 Bygger på lokalt avtal om folkhälsoarbete. I nätverket finns representation från Region 
Örebro län, Länsstyrelsen, Primärvården, Lasarettet, Tandvården, Polisen, Örebro läns 
idrottsförbund, Örebro läns bildningsförbund, Svenska kyrkan samt 
Folkhälsoförvaltningen. 
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Kommunikation och dokumentation 

Kommunikationsplan 
Kommunikation sker via framarbetade kanaler så som kommunernas 
hemsidor och genom sociala medier. 

Ändringshantering 
Projektet genomförs med ledning av projektledare och bygger på 
arbetsgruppens förutsättningar. Arbetet stäms av under året genom 
befintliga nätverk, som inom projektperioden är utsedda till 
referensgrupper. Större ändringar beslutas av Folkhälsonämnden. 

Avveckling och utvärdering 

Avveckling 
Arbetet med arbetsgrupper avslutas vid årsskiftet och därefter följs 
arbetet av folkhälsoförvaltningen med utgångspunkt från ordinarie 
nätverk och råd. 

Utvärdering 
En utvärdering om planen uppnått mål görs i samband med årsskiftet 
2017. 

Checklista inför beslut, BP2 

 Ja Nej 

Är projektmålen tydliga och realistiska enligt TRUMF-
modellen? 

☐ ☐ 

Är projektets avgränsningar tydligt beskrivna? ☐ ☐ 

Är förväntat resultat (leveransen) från projektet tydligt 
beskrivet? 

☐ ☐ 

Är projektplanen tidsatt med aktiviteter? ☐ ☐ 

Är projektledare utsedd? ☐ ☐ 

Är projektägare utsedd? ☐ ☐ 

Är styrgrupp utsedd? ☐ ☐ 

Är samtliga personalresurser för projektet säkrade och är all 
berörd personal införstådda med åtagandet och arbetsuppgifterna 
i projektet? 

☐ ☐ 

Är budgeten godkänd av projektägaren? ☐ ☐ 

Finns det en kommunikationsplan i projektet? ☐ ☐ 

Är risker och osäkerheter i projektet tydligt dokumenterade i 
riskanalysen, inklusive en handlingsplan för att hantera dem? Är 
kritiska risker eliminerade? 

☐ ☐ 

Finns det en beskrivning hur projektmålen ska utvärderas i 
avvecklingsfasen? 

☐ ☐ 
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Är effektmålen mätbara och tidsatta? ☐ ☐ 

Finns det en beskrivning av hur effektmålen ska följas upp? ☐ ☐ 
 

Uppföljning 
Aktivitetsplanerna följs av folkhälsoförvaltningen i samband med 
ordinarie nätverksmöten. Avstämning av måluppfyllelse stäms av i 
samband med årsredovisningen. 
 
 
Projektplanen godkänns 
 
Karlskoga 20xx-xx-xx Karlskoga 20xx-xx-xx 
 
 
 ........................................................  ................................................  
Ulrika Lundgren Cecilia Ljung 
Projektägare Projektledare 
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