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Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting
Ärendet
Vid sitt möte den 5 maj 2004 beslutade landstingsstyrelsen att ”uppdra åt
hälso- och sjukvårdsutskottet att ta fram förslag till folkhälsopolicy för
Stockholms läns landsting”. Beställare Vård har tillsammans med Centrum
för folkhälsa inom FORUM planerat och bemannat ett projekt för att ta fram
en folkhälsopolicy. Projektet har haft en parlamentarisk styrgrupp. Arbetet
har bedrivits tillsammans med representanter för Stockholms läns landstings
verksamheter och bolag.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår landstingsstyrelsen
dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta folkhälsopolicyn för Stockholms läns landsting enligt bilaga 1
samt
att uppdra åt landstingets ombud vid bolagsstämmor med berörda
aktiebolag att besluta om folkhälsopolicy i enlighet med fullmäktiges
beslut
dels för egen del - under förutsättning att fullmäktige antar policyn - besluta
att ge alla SLL:s verksamheter i uppdrag att till den 31/3 2006 upprätta
handlingsplaner enligt anvisningar i bilaga 2 samt
att uppdra åt landstingstyrelsens förvaltning besluta om hur uppdrag ska
fördelas inom ramen för ordinarie verksamhet gällande koordinering
för fortsatt genomförande, metodstöd och sakkunskap samt plan för
kommunikation.
Vidare föreslås hälso- och sjukvårdsutskottet att omedelbart justera sitt
beslut.
Förvaltningens synpunkter
Det nationella folkhälsomålet slår fast att hälsan påverkas av alla
politikområden och att en god folkhälsa inte bara är en fråga för hälso- och
sjukvården. I denna anda har arbetet med att ta fram en folkhälsopolicy för
Bilagor:
1 Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting
2 Anvisningar för införande av Stockholms läns landstings folkhä lsopolicy
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Stockholms läns landsting bedrivits i bred samverkan såväl politiskt som på
tjänstemannanivå. Ambitionen har varit att involvera alla SLL:s
verksamheter i arbetet. Projektorganisationen har besökt, informerat och
diskuterat uppdraget med alla SLL:s verksamheters och bolags
ledningsgrupper. Även oberoende organisationer har givits möjlighet att
respondera på underlaget. Andra aktörer i regionen som länsstyrelse och
kommuner har informerats. Detta har varit ett led i uppdraget att förankra
arbetet och förbereda för en implementering av den färdiga policyn.
Det är när policyn omsätts i handling som folkhälsan kan förbättras. Policyn
ska vara en folkhälsokompass och peka ut områden för insatser. Dessa ska
sedan omsättas i handlingsplaner av landstingets verksamheter och bolag
och ligga till grund för samverkan med andra aktörer i länet. Det är när
många bidrar till ett samlat folkhälsoarbete med gemensamma mål som
folkhälsoarbetet ger bäst effekter.
Ett sidouppdrag i detta arbete har varit att ta fram en strategi för arbetet med
HKB, hälsokonsekvensbeskrivningar. En strategi har tagits fram och
kommer att presenteras som särskilt beslutsärende.
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