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Förvaltningens förslag till beslut
Äldrenämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
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Bakgrund
I motion (2011:7) om tillsättandet av en kommunal kommission för jämlik hälsa,
föreslår Tomas Rudin (S) och Salar Rashid (S) att det i Stockholms stad bör tillsättas en kommission för jämlik hälsa. Kommissionen ska bestå av representanter
från samtliga partier i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har ställt motionen
till äldrenämnden för yttrande senaste den 31 maj 2011.
Ärendet
Skribenterna menar att det finns sociala variationer i hälsa inom Stockholm stad
som i korthet kan förklaras utifrån klass, kön och ålder, etnicitet, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Skribenterna menar att variationerna visar att det görs
skillnad mellan olika grupper av människor och föreslår med bakgrund mot detta
att det ska tillsättas en jämlikhetskommission i Stockholms stad. Kommissionen
ska ansvara för att kartlägga skillnaderna i hälsa inom staden och därefter presen-
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tera förslag på hur staden kan arbeta för att förbättra hälsan för samtliga medborgare. Kommissionen ska tillsättas med representanter för samtliga partier i kommunfullmäktige.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreförvaltningen. Kommunstyrelsens pensionärsråd
och äldrenämndens handikappråd har getts utrymme att yttra sig i ärendet den 10
maj 2011. De fackliga organisationerna har tagit del av ärendet i förvaltningsgruppen den 11 maj 2011.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Statens folkhälsoinstitut såväl som Stockholms läns centrum för folkhälsa har kartlagt sociala skillnader i hälsa inom Stockholms stad1 och äldreförvaltningen vill
understyrka betydelsen av att sådana skillnader elimineras. Inom hela staden bör
därför arbetet med att säkerställa en jämlik och likvärdig service för medborgarna
fortsätta och fördjupas.
Äldreförvaltningen anser att det finns risk för att den kommunala kommission som
föreslås i motion (2011:7) inte kommer att fungera ändamålsenligt. Förslaget tar
inte hänsyn till ansvarsfördelning mellan kommun och landsting vad gäller det
hälsofrämjande arbetet och det framgår inte heller vilka aspekter av hälsa som ska
kartläggas. Det är också otydligt hur arbetet i kommissionen ska organiseras och
ramarna för uppdraget är inte tydligt definierat.
Det finns redan statistik att tillgå av vilken man kan få ökad kunskap om skillnaderna mellan stadsdelsförvaltningarna. Nationell forskning visar också att det
finns strukturella och sociala skillnader i hälsa. Äldreförvaltningen anser att det är
viktigt att tillvarata den kunskap som redan finns tillgänglig för att utveckla det
hälsofrämjande arbetet i Stockholms stad.
Äldreförvaltningen föreslår att äldrenämnden beslutar överlämna tjänsteutlåtandet
till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen.

1

Hogstedt, Hogstedt, Lundgren, Moberg, Vingård, Hälsan på Spåret – Medellivslängd och
ohälsotal utmed spårtrafiken i Stockholm, Statens Folkhälsoinstitut, Rapport nr: 2006:06.
Samt
Burström, Schultz, Burström, Fritzell, Irestig, Jensen, Lynöe, Marttila, Sun, Hälsa och livsvillkor
bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län, Stockholm läns centrum för folkhälsa, rapprot nr: 2007:5.
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Bilaga
Motion (2011:7) om tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa.
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