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Sammanfattning
Folkhälsoarbetet i staden bedrivs idag utan någon övergripande plan. Det
innebär att möjligheterna till helhetsperspektiv, systematisering och
samordning försvåras. Med anledning av detta har Socialtjänstnämnden på
uppdrag av kommunfullmäktige utarbetat ett förslag till folkhälsoprogram.
Förslaget struktureras utifrån de elva målområden för det nationella
folkhälsoarbetet som Sveriges riksdag antog år 2003. För varje målområde
tas ett antal bestämningsfaktorer fram som i sin tur görs mätbara genom
givna indikatorer dvs. statistik som koncentrerat mäter utvecklingen av de
viktigaste faktorerna som påverkar folkhälsan.
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I första steget ska en sammanställning av status samt en inventering av
pågående arbete göras (-2007). Framtagen data ligger i andra steget till
grund för praktiskt arbete med att förbättra folkhälsan (2008-2010). Målet
är att skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor och inledningsvis
är det barn och ungdomars situation som ska prioriteras. På sikt inkluderas
övriga grupper i samhället. Det är även uttalat att ett tydligt
genusperspektiv ska läggas på arbetet.
Flera av stadens nuvarande styrdokument innefattar områden som verkar
främjande för folkhälsan. Ett folkhälsoprogram skulle samla dessa delar
under ett paraply samt utgöra ett komplement till miljö- och
näringslivsprogrammen. Frågor och problemområden som har ett tydligt
folkhälsoperspektiv, men som återfinns inom andra styrdokument i staden,
ska följas upp inom ramen för dessa.
Folkhälsoprogrammet ska ses som en gemensam ram där lokala lösningar
ges utrymme. Det är med andra ord upp till de lokala nämnderna att
identifiera vilka målområden man vill arbeta med och hur man ska
prioritera bland dessa.
Stadsdelarna rekommenderas utse en samordnare på stabsnivå. För att
stimulera arbete lokalt anslås medel i storleksordningen 100 tkr/stadsdel
per år. Kostnader för statistiska bearbetningar, kompetensutveckling och
information täcks centralt inom programmet.
Arbetet ska ingå i nämndens ordinarie verksamhet och därmed synliggöras
i verksamhetsplaner och verksamhetsrapportering samt bedrivas inom
ramen för ILS.

Ärendets beredning
Tjänsteärendet har utarbetats inom verksamhetsområdet barn och ungdom.

Bakgrund
Trots en stadigt ökande medellivslängd har antalet ”friska” år, dvs. år med
full hälsa inte ökat. Flertalet studier och rapporter visar att det psykiska
välbefinnandet minskar. Förekomsten av oro, ångest, sömnproblem och
andra psykiska reaktioner ökar, främst bland unga. Andelen
överviktiga/feta ökar i alla åldersgrupper. Hälsoskillnaderna mellan olika
socioekonomiska grupper i samhället ökar, t ex har kvinnor haft sämre
hälsoutveckling än män och utrikesfödda en sämre utveckling än
svenskfödda. Skillnader i välfärd mellan olika etniska grupper finns också.
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Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen är positiv till att folkhälsoarbetet i staden ges en ram och ett
styrdokument. Det är ett ambitiöst och genomarbetat förslag och ansvariga
arbets- och styrgrupper har bred och gedigen representation. Dessutom har
en rad ytterligare intressenter tillfrågats.
En gemensam struktur och metodologi möjliggör genomlysning och
kommunikation av arbetet i verksamheterna. Att Stockholms stad antar
den nationellt vedertagna strukturen för folkhälsoarbete underlättar såväl i
samarbeten som i jämförelser på alla nivåer.
Folkhälsoarbete pågår redan idag inom alla målområden och förvaltningen
vill understryka vikten av att rapporteringen inom programmet i
möjligaste mån ska kunna samordnas med befintlig sådan.
För att möjliggöra användandet av indikatorer behöver tillgänglig
kommunal statistik på alla berörda områden göras nedbrytbar till
stadsdelsnivå. Detta gäller även den folkhälsoenkät Stockholms Läns
Landsting genomför. Informationen ska finnas lättillgänglig och det är
önskvärt
att
den
föreslagna
kanslifunktionen
bistår
med
beräkningsmodeller.
Förvaltningen vill understryka nödvändigheten av att generella
överenskommelser för samverkan med externa aktörer (t ex Stockholms
Läns Landsting) upprättas centralt.
Befolkningssituation och förutsättningar i folkhälsoarbetet skiljer sig
mellan olika stadsdelar. Det är därför positivt att nämnderna lokalt ges
ansvar att identifiera och prioritera sina utvecklingsområden.
Förvaltningen anser i övrigt att det är bra att barn och unga i
inledningsskedet sätts i fokus. Detta rimmar väl med stadens
prioriteringar. När barn och unga prioriteras blir av naturliga skäl även
deras föräldrar en prioriterad grupp, då föräldrarnas situation direkt
påverkar barnens i de flesta av målområdena.

