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Anvisningar för införande av Stockholms läns landstings folkhälsopolicy
1. Motiv:
Inom SLL har vi en vision att bedriva våra verksamheter så att vi främjar ”En god och jämlik hälsa för
befolkningen i Stockholms län”. Vi uppmuntrar andra att följa oss i denna utveckling.
Vi tillämpar ett synsätt som lyfter fram hälsans bestämningsfaktorer och främjar folkhälsan. Arbetet för en god,
jämlik och jämställd hälsa för befolkningen ska bedrivas nära arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling i länet.
Landstingets folkhälsopolicy har en direkt koppling till konventioner, strategier och riktlinjer inom områdena
hälsa, miljö och hållbar utveckling.
2. Omfattning:
Denna policy är giltig inom hela landstingskoncernen. Med landstingskoncernen avses landstingets samtliga
landstingsägda förvaltningar och bolag.
3. Status:
Folkhälsopolicyn är ett styrande dokument i landstinget och ska användas som planeringsinstrument,
uppföljningsinstrument och revisionsinstrument vid arbetet med folkhälsa.
4. Innebörd:
Vi har ett ansvar för att bidra till en positiv hälsoutveckling hos länets befolkning.
Vi främjar hälsa och minimerar våra verksamheters hälsobelastning där så är möjligt.
Vi arbetar aktivt med folkhälsofrågor inom ramen för våra verksamheter och i samverkan med andra aktörer.
Vi ställer krav som gynnar folkhälsan vid upphandlingar och avrop av produkter och tjänster, i vårdbeställningar,
i vår egen verksamhet och på dem som på olika sätt utbjuder verksamhet i våra lokaler.
Vi förvissar oss om att vi har tillgång till rätt kompetens i alla de processer som leder till att folkhälsan främjas i
våra verksamheter.
För att säkerställa följsamhet med denna policy och stödja ständiga förbättringar inkluderar vi folkhälsopolicyn
och tillhörande dokument i våra ledningssystem.
5. Ansvar:
a)

Landstingsfullmäktige fastställer folkhälsopolicyn som ska gälla för landstinget och landstingets bolag

b) Landstingsstyrelsen ansvarar för att kunskapsstöd finns, policyn hålls aktuell samt för att folkhälsofrågor
förs in i budgetdirektiv, samordnas och följs upp på ett ändamålsenligt sätt.
c)

Varje nämnd och styrelse
•

ansvarar för folkhälsoarbetet inom sitt verksamhetsområde och ska därför utarbeta och anta egna
föreskrifter och instruktioner i enlighet med folkhälsopolicyn som fastställts av landstingsfullmäktige
och landstingsstyrelse.

•

ansvarar också för att nödvändiga resurser avsätts för att folkhälsopolicyn ska kunna efterlevas.

•

ansvarar därtill för löpande och periodisk uppföljning av folkhälsopolicyn, egna föreskrifter och
instruktioner och för att åtgärder vidtas vid behov

d) Ansvaret för landstingets folkhälsoarbete är kopplat till delegerat verksamhetsansvar. Det betyder att varje
person som är ansvarig för en verksamhet också är ansvarig för folkhälsoarbetet inom denna verksamhet.
e)

Den som ingår avtal med utomstående leverantör ansvarar för att vad som stadgas i folkhälsopolicyn följs i
den utsträckning som avtalet påverkar och/eller berör hälsan hos länets befolkning.

