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Landstingsstyrelsen

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord

ÄRENDET
Hälso- och sjukvårdsutskottet har inkommit med förslag till folkhälsopolicy för Stockholms
läns landsting.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anta folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting
att uppdra åt landstingets ombud vid bolagsstämmor med berörda aktiebolag att besluta
om folkhälsopolicy
dels – under förutsättning att fullmäktige antar policyn - för egen del besluta
att uppdra åt alla SLL:s verksamheter att till den 31 mars 2006 upprätta handlingsplaner
enligt anvisningar för införande av Stockholms läns landstings folkhälsopolicy
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att besluta om hur uppdraget skall fördela
inom ramen för ordinarie verksamhet gällande koordinering för fortsatt genomförande, metodstöd och sakkunskap samt plan för kommunikation.

Bilagor
1 Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting
2 Anvisningar för införande av folkhälsopolicy
3 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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År 2003 fastställde riksdagen elva nationella mål för folkhälsoarbetet. Målen kommer att
vara vägledande för landstingets fortsatta folkhälsoarbete. Det är viktigt att koppla samman
landstingets folkhälsoarbete med dess miljöarbete.
Genom folkhälsopolicyn kommer landstingets folkhälsoarbete att förskjutas från det medicinska kompetens- och kunskapsfältet till att även omfatta hela landstingsverksamheten.
Hälso- och sjukvården kommer dock fortfarande att ha en särställning och nyckelposition i
folkhälsoarbetet. Inriktningen är att hälso- och sjukvårdens perspektiv skall bli mer hälsoorienterat och hälsofrämjande.
Utarbetandet av en folkhälsopolicy har bedrivits i bred samverkan på såväl politiskt som på
tjänstemannanivå. I det fortsatta arbetet blir särskilt viktigt att utveckla samverkan med
länets kommuner och andra aktörer.

Ingela Nylund Watz

Birgitta Sevefjord

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Landstingsstyrelsen har den 18 maj 2004 gett hälso- och sjukvårdsutskottet i uppdrag att
ta fram förslag till folkhälsopolicy för landstinget.
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 19 april 2005, enligt landstingsdirektörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta att anta folkhälsopolicyn för Stockholms läns landsting, att uppdra åt landstingets ombud vid bolagsstämmor med berörda aktiebolag att besluta om folkhälsopolicy,
dels – under förutsättning att fullmäktige antar policyn - för egen del besluta att uppdra åt
alla SLL:s verksamheter att till den 31 mars 2006 upprätta handlingsplaner enligt anvisningar i bilaga till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att besluta om hur uppdraget skall fördela inom ramen för ordinarie verksamhet
gällande koordinering för fortsatt genomförande, metodstöd och sakkunskap samt plan för
kommunikation.
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 april 2005 bifogas (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 27 april 2005.

