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Medel till implementering av åtgärder enligt
Stockholms läns landstings folkhälsopolicy 2016
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har avsatt budgetmedel för stöd till
utvecklingsprojekt och insatser som stödjer inriktningen av landstingets folkhälsopolicy.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-03-16
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att besluta om lämpligt stöd
till implementering av nu gällande folkhälsopolicy under år 2016.

Förvaltningens motivering till förslaget
Hälso- och sjukvårdsnämnden har enligt landstingsfullmäktiges beslut den 6
december 2011 uppdrag att stödja och samlat följa upp genomförandet av
handlingsplanen till landstingets folkhälsopolicy, Handling för hälsa 2012-2014.
Som ett led i detta arbete har förvaltningen avsatt budgetmedel och givit stöd till
utvecklingsprojekt och insatser som stödjer inriktningen av policy och
handlingsplan. Förvaltningen förväntas få motsvarande uppdrag kopplat till det
nya styrdokument för landstingets folkhälsoarbete som är under utarbetande.
I avvaktan på detta beslut föreslås att hälso- och sjukvårdsdirektören ges uppdrag
att besluta om lämpligt stöd till implementering av nu gällande folkhälsopolicy
under år 2016. Tillgängliga medel i budget 2016 är sex miljoner kronor, varav fem
miljoner är reserverade för sju redan pågående projekt enligt nedan:
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Projekt

Budgeterat kronor

YAM (hälsofrämjande och preventivt
skolprogram för psykisk hälsa bland unga)

2 000 000

Tobaksavvänjning på recept (TOR)

1 015 000

Pappastöd på BVC

100 000

Miljöhälsoenkät
Tobaksfakta (informations- och kunskapsspridning om tobakskonventionen)
SDPP (tjugoårsuppföljning av Stockholms läns
diabetespreventiva program)

250 000
300 000
1 250 000

Produktion nytt styrdokument för folkhälsa

50 000
1 035 000

Att disponera för nya insatser 2016

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden ryms inom budget för folkhälsoimplementering, ansvar 135,
frikod 9532.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet får inga direkta konsekvenser för patientsäkerhet.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslutet får inga direkta konsekvenser för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Beslutet får inga direkta konsekvenser för miljön.
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