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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar remissyttrande daterat 2021-05-03, beträffande
Region Stockholms remiss Folkhälsopolicy för Region Stockholm (RS 2020-0535).

Sammanfattning av ärendet
Region Stockholm har tillställt Ekerö kommun möjlighet att yttra sig över förslaget till
Folkhälsopolicy för Region Stockholm.
Yttrandet ska vara regionen tillhanda senast 2021-06-17. Förslag till yttrande föreligger.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – kommunstyrelseförvaltningen, 2021-05-03
Yttrande – Folkhälsopolicy för Region Stockholm, 2021-05-03
Folkhälsopolicy för Region Stockholm, 2021-03-26

Ärendet
Region Stockholm har tagit fram en folkhälsopolicy som ska ersätta nuvarande policy.
Policyn ska beslutas av regionfullmäktige.
Den föreslagna folkhälsopolicyn anger styrande principer för Region Stockholms samlade
arbete för god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen. Policyn syftar till att,
tillsammans med en i budget fastställd indikator om folkhälsokonsekvensanalyser, utgöra en
plattform för samlad styrning, uppföljning och vidareutveckling av Region Stockholms
folkhälsoarbete.
Policyn utgår ifrån följande styrande principer:
 Region Stockholm integrerar kunskap om folkhälsa i ledning och styrning
 Hälso- och sjukvård och tandvård arbetar hälsofrämjande och förebyggande med
fokus på grupper med störst behov
 Regional utvecklingsplanering, kollektivtrafik och stöd till kultur- och föreningsliv
bidrar till samhälleliga förutsättningar för god och jämlik hälsa
 Region Stockholm är en samlande kraft i länets folkhälsoarbete

Tjänsteutlåtande
2021-05-03

Förslag till yttrande
Förslaget till folkhälsopolicy för Region Stockholm har som primärt syftande att vara
styrande för regionens egna verksamhet i nämnder och bolag. Policyn förhåller sig till flera
för Ekerö kommun viktiga områden, bland annat den regionala utvecklingsplaneringen och
kollektivtrafiken.
Dock konstaterar Ekerö att förslaget till policy dels förhåller sig på en abstrakt nivå om
regionens folkhälsoarbete, dels att den har ett starkt internt perspektiv på regionens
verksamhet. Ekerö kommun bedömer därmed att möjligheten att ge ett sakligt yttrande på
policyns innehåll som begränsade. För att det ska vara meningsfullt för kommunen att kunna
ge ett genomarbetat svar på regionens remisser behöver konkretiseringsnivån vara högre
och med klart definierad inverkan på frågor och områden som är viktiga för Ekerö kommun.
Så som policyn är formulerad i dagsläget kan vi inte bedöma policyns påverkan på vare sig
kommunens egen verksamhet, hur den påverkar de för Ekerö prioriterade områdena eller
hur policyn kommer att påverka medborgarna i Ekerö kommun.
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