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Yttrande över motion 2013:18 av Tomas Eriksson m.fl.
(MP) om att inrätta en social investeringsfond för att
öka folkhälsan i länet
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion 2013:18. I motionen föreslår Tomas Eriksson m.fl. (MP) att
Stockholms läns landsting avsätter 500 miljoner kronor till en särskild
social investeringsfond i syfte att öka folkhälsan i Stockholmsregionen på
längre sikt.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27
Motion 2013:18 av Tomas Eriksson m.fl. (MP)
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
förslag

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Eriksson m.fl. föreslår i sin motion att Stockholms läns landsting avsätter
500 miljoner kronor till en särskild social investeringsfond. En social
investering är enligt motionärerna "riktade satsningar rörande en specifik
målgrupp eller ett specifikt problem". I detta fall vill motionärerna göra
tidiga investeringar i barn och unga för ökad folkhälsa. De önskar också
uppmuntra till utökat samarbete mellan Stockholms läns landsting och
kommunerna och föreslår därför att medlen från den sociala
investeringsfonden går till gemensamma projekt och att respektive part
satsar likvärdiga belopp i fonden.
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Förvaltningen stödjer idén att tidiga satsningar på barn och unga för att
förebygga ohälsa skall prioriteras. Detta präglar förvaltningens strategiska
folkhälsoarbete där denna målgrupp ges en viktig roll. En särskild fond för
detta ändamål kan vara ett verktyg, men innebär samtidigt ett helt nytt
finansieringsinstrument som landstinget har mycket begränsad erfarenhet
av att arbeta med. Ett storskaligt projekt av den omfattning som föreslås i
motionen skulle därför innebära ett risktagande och kräva betydande
administration både i hantering och uppföljning för att säkra hög
effektivitet i medelsförbrukningen. Ett finansiellt samarbete mellan
kommun och landsting av det slag som beskrivs i motionen är också helt
nytt.
Förvaltningen anser att det finns andra möjligheter att både satsa mer på
barns och ungas hälsa och uppnå ökat samarbete mellan landstinget och
länets kommuner. Stockholms läns landsting samarbetar redan idag med
olika aktörer i länet kring folkhälsofrågor. Landstinget är med i ett
länsnätverk för folkhälsa där bl.a. Länsstyrelsen och KSL ingår. Ett annat
nätverk samlar folkhälsoplanerare och handläggare från länets kommuner
för att tillsammans med landstingets Centrum för epidemiologi och
samhällsmedicin (CES) utveckla kompetens och samarbete kring angelägna
utmaningar inom folkhälsoarbetet. Mycket av folkhälsoarbetet i länet sker
de facto genom samverkan mellan länets kommuner, landstinget, regionala
myndigheter och organisationer, frivilligorganisationer och myndigheter på
nationell nivå. Det finns även ett antal mötespunkter för dem som är
verksamma inom folkhälsoarbetet i länet där aktuella frågor och
implementeringsproblem analyseras och diskuteras med syftet att utbyta
information och identifiera gemensamma intresseområden och
utvecklingsarbeten. Förvaltningen anser att dessa olika fora för regionala
samarbeten fortsatt bör utvecklas. Frågor om hur parterna gemensamt kan
stödja barns och ungas hälsa bör prioriteras i dessa möten.
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