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Sammanfattning
I motionen föreslås en kommunal kommission mot ojämlik hälsa. Det finns
tydliga belägg för skillnader mellan olika delar av staden och regionen. Insatser
för bättre hälsa är viktiga. Skillnaderna mellan olika delar i staden liknar skillnader
mellan olika delar i regionen. Landstinget och andra huvudmän har viktiga roller
vid sidan av primärkommunen. Med tanke på detta är stadsdelsförvaltningen
tveksam till en kommunal kommission.
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Ärendet
Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S) har i en motion i kommunfullmäktige
konstaterat att det finns stora skillnader i hälsa mellan olika delar av staden,
liksom i regionen och landet i övrigt. Enligt motionärerna har staden goda
möjligheter att påverka detta, bl.a. genom förbättrade förebyggande insatser och
genom att på olika sätt jämna ut förutsättningarna. Motionärerna föreslår därför en
kommunal kommission för att kartlägga skillnader i hälsa i staden och komma
med förslag på hur staden ska arbeta för att höja hälsan för alla. För detaljerad
argumentation hänvisas till motionen, bilaga.
Ärendets beredning
Motionen har remitterats till stadsdelsnämnderna Bromma, Kungsholmen och
Hägersten-Liljeholmen samt till socialnämnden, äldrenämnden och
stadsledningskontoret. Inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning har avdelningen
för stöd till resultatstyrning ansvarat för beredningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Det är inte svårt att hitta statistiska belägg för skillnader mellan stadens olika
delar. Arbetslöshet, ohälsotal, utbildningsnivå och medelinkomst följer varandra
ganska tydligt. Ohälsotalen är t.ex. mer än dubbelt så höga i det stadsdelsområde
som har högst som i det område med lägst tal. Om man betraktar enskilda
stadsdelar blir skillnaderna än större. Förutsättningar och behov skiljer sig åt
mellan stadsdelsområdena. Stadens resursfördelningssystem tar också i relativt
stor utsträckning hänsyn till sådana skillnader.
Andra förutsättningar som inte så ofta redovisas i statistiken är tillgången till
parker och naturområden, förutsättningarna för spontanidrott och närhet till
idrottsplats eller simhall. En sådan jämförelse mellan stadsdelsområden kan få ett
delvis omvänt resultat. De områden som har högst arbetslöshet och lägst
utbildningsnivå kanske har bäst tillgång till grönområden eller idrottsplatser och
därmed åtminstone teoretiskt goda förutsättningar för förebyggande hälsovård.
Den grupp stadsdelsnämnder som fått motionen på remiss är möjligen mindre
representativ i den aktuella frågan. Stadsdelsområden med högst ohälsotal har inte
fått möjlighet att yttra sig.
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Segregation av olika slag är inte unikt för Stockholm. Om man betraktar hela
regionen blir skillnaderna än tydligare. Motionärerna själva beskriver ju också
detta genom att använda ändhållplatserna på den röda linjen i T-banesystemet.
Bägge dessa ligger utanför Stockholms kommun.
Ohälsotal som redovisas i stadens officiella statistik berättar hur många dagar i
genomsnitt en invånare är sjukskriven eller har sjukersättning. Denna statistik
säger dock inget om orsakerna till ohälsa. För att komma åt den dimensionen av
problemet bör sannolikt sjukvårdshuvudmannen landstinget engageras.
Arbete mot ohälsa och för goda förutsättningar för förebyggande hälsovård i hela
staden är viktigt. Stadsdelsförvaltningen är dock med hänvisning till frågans bredd
tveksam till om en kommunal kommission enligt motionärernas förslag är en god
idé.
Bilagor
1. Motionen
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