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Ersättare Malin Stenberg (S)

Övriga
närvarande

Karl Öhlander, kommundirektör
Matilda Carlström, sekreterare

Fredrik Sivula, sekreterare

Utses att
justera

Göran Hargestam (SD)

Justeringens
plats och tid

Avdelning Service & Administration, 2022-05-09 kl. 14

Underskrift Sekreterare ......................................................... Paragraf 90
Fredrik Sivula omedelbar justering

Ordförande .........................................................

Lars Beckman (S)

Justerare .........................................................

Göran Hargestam (SD)

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-05-09,
omedelbar justering

Datum för
anslagsuppsättande

2022-05-10 Datum för
anslagsnedtagande

2022-06-01

Förvaringslats för
protokollet

Avdelning Service & Administration, kommunkontoret Strömsvik

Underskrift .........................................................

Fredrik Sivula
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Remiss - Yttrande om Folkhälsostrategi för Östergötland
2023-2025

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till yttrande.

Paragrafen justeras omedelbart.

Bakgrund

Valdemarsviks kommun har ombetts svara på remiss om ”Folkhälsostrategi
för Östergötland 2023-2025”. Syftet med den regionala folkhälsostrategin är
att stimulera till ett långsiktigt systematiskt folkhälsoarbete för att uppfylla
nationella folkhälsopolitiska mål. Den ska ge vägledning för kommande
insatser för att uppnå de folkhälsopolitiska målen och skapa en hållbar
utveckling. Region Östergötland önskar svar på remissen senast 10 maj
2022.

Sammanfattning yttrande

 Valdemarsviks kommun anser att strategin i det stora hela har fångat
upp de viktigaste folkhälsoutmaningarna respektive
utvecklingsområden som bidrar till en mer jämlik folkhälsa bland
kommunernas invånare.

 Strategins insatser är relevanta men kan prioriteras till att bli färre.

 Beskrivningen av hur strategin ska utvärderas behöver förtydligas.

 Det bör tydliggöras vad det innebär för kommunen att eventuellt ställa sig
bakom strategin och vad kommunen i så fall åtar sig vid ett sådant
ställningstagande.

Ärendebeskrivning

Folkhälsostrategin för Östergötland har tagits fram på uppdrag av Region
Östergötland, i samverkan med Östergötlands kommuner, Länsstyrelsen
Östergötland och representanter för civilsamhället.

Dess syfte är att stimulera till ett långsiktigt systematiskt folkhälsoarbete för
att nå det nationella folkhälsopolitiska målet att ”Skapa samhälleliga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de

2(5)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-05-09

KS § 90 KS-KcS.2022.11

Justerare

..........

..........

påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Folkhälsostrategin ska,
utifrån intentionerna i Östgötakommissionen för folkhälsa och den Regionala
Utvecklingsstrategin (RUS), ge vägledning för kommande insatser för att
uppnå detta folkhälsopolitiska mål och skapa en hållbar utveckling.

Utmaningen är de stora och ökande skillnader i hälsa mellan grupper med
olika livsvillkor i vårt län, som vi ser för nästan alla mått på hälsa såsom
insjuknande och förtida död i hjärtkärlsjukdom, cancer, psykisk ohälsa och
självskattad hälsa.

Strategins insatser fokuserar på hälsans bestämningsfaktorer och utgår från
människors livsvillkor, dvs människors förutsättningar i det vardagliga livet, i
olika samhällsarenor såsom bostad, skola, fritid, arbete och omsorg;
levnadsvanor i form av fysisk aktivitet, matvanor, tobaksbruk och alkohol,
psykosociala faktorer; social gemenskap och stöd samt psykologiska
resurser i form av tilltro till egen förmåga, tillit till andra, hopp och framtidstro.

Insatserna presenteras utifrån de åtta målområdena i den nationella
folkhälsopolitiken, med ett flertal insatsområden under varje område.
Därutöver har några tilläggsrubriker identifierats som viktiga i länets
folkhälsoarbete inkluderats.

Strategin framhåller att samverkan, styrning och ledning är avgörande för att
kunna minska skillnader i hälsa och skapa förutsättningar för en jämlik hälsa
och ett hållbart samhälle. Då många sektorer och aktörer i samhället berörs
och behöver samverka är strategin sektorsövergripande.

Tanken med strategin är att den ska fungera som styrning i folkhälsoarbetet,
där kommunen tar fram en lokal handlingsplan. Regionen önskar ha svar på
följande frågor kopplat till remissen:

 Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess
relevans?

 Fångar urvalet av prioriterade områden de utmaningar som är
viktigast för gemensamma insatser framåt?

 Hur tycker ni strategin ska genomföras? Hur kan er organisation
bidra?
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Valdemarsvik kommuns yttrande

Hälsoutmaningar i länet
Strategin lyfter fram den ojämlika hälsan som finns i samhället kopplat till
socioekonomin, vilket vi i Valdemarsvik mycket väl känner igen oss i. De
hälsoutmaningar som lyfts kan vi även se i Valdemarsvik.

Strukturella förutsättningar för att uppnå en god och jämlik hälsa
Styrning, ledning och samverkan lyfts som viktiga områden för att skapa en
god struktur i folkhälsoarbetet. Att integrera folkhälsoarbetet i det ordinarie
styrsystemet är något vi i Valdemarsvik ser som avgörande för att arbetet ska
ske systematiskt i en gemensam process.

Likaså kunskapen som också lyfts som avgörande i arbetet för en jämlik
hälsa. Valdemarsviks kommun genomför regelbundna kompetenshöjande
insatser inom verksamheterna samt för politiker, vilket vi sett ett gott resultat
av.

Samverkan och samordning är något som även Valdemarsviks kommun ser
som avgörande faktorer i det strukturella arbetet. Här saknar vi dock en
beskrivning kring vikten av samverkan på lokal nivå samt betydelsen av
samverkan mellan kommunens olika verksamheter. Exempel på viktiga
lokala aktörer skulle kunna nämnas i detta avsnitt (föreningslivet, näringslivet,
vårdcentralerna, Polisen mfl).

Genomförande
I strategin ombeds kommunerna att ta fram lokala handlingsplaner efter sina
egna behov och förutsättningar. Strategin innehåller idag många
insatsområden att förhålla sig till. Valdemarsviks kommun anser att strategin
kan våga prioritera bland insatserna så att de blir färre. Utgå från vad som är
de allra största utmaningarna är Östergötland.

Vad gäller samordning ställer vi oss bakom behovet av att utvärdera de
samverkansstrukturer som finns. Till exempel behöver syfte och uppdrag
bland de regionala nätverken förtydligas.

Utvärdering är en viktig parameter i folkhälsoarbete. Här kan vi kommuner
bidra med lokal verksamhetsstatistik. Strategin behöver dock tydliggöra hur
utvärderingen kommer att ske. Till verktygslådan som nämns vore det
värdefullt om alla kommuner bidrog med goda exempel på
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utvecklingsarbeten och modeller inom ramen för folkhälsoarbete. Digitala
implementeringsstöd mottas med öppna armar.

Olika aktörers roller och uppdrag
Vad gäller beskrivningen av kommunernas lagstadgade skyldighet att arbeta
med folkhälsa upplever vi som missvisande. Kommunerna har ingen
lagstadgad skyldighet att ha en samordnare för folkhälsofrågor eller särskilda
mål för folkhälsan, däremot har vi (alla samhällsaktörer) en tydlig lagstadgad
skyldighet att arbeta med folkhälsofrågor utifrån de lagar som nämns i
strategin. Vi ser gärna att även följande lagar nämns som exempel:
barnrättslagen, diskrimineringslagen, alkohollagen och tobakslagen.

Övriga synpunkter från Valdemarsviks kommun:

 Vi önskar att barnrättslagen och barnkonventionen överlag nämns
tydligare i hela strategin.

 Vi ser gärna ett förtydligande av att folkhälsoinsatser generellt behöver
vara behovsstyrda. Alla aktörer och kommuner har sina
folkhälsoutmaningar respektive förutsättningar för insatser.

 Vilket ansvar/uppdrag har de regionala nätverken vad gäller
implementering av strategin (folkhälsonätverket, ANDT, psykisk hälsa,
brottsförebyggande osv)?

Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 202-04-20 § 55
Protokoll KSBUU 2022-04-19 § 15
Protokoll KSSOU 2022-04-21 § 14
Tjänsteskrivelse från Staben 2022-04-04
Folkhälsostrategi för Östergötland 2023-2025 remissversion
Folkhälsostrategi för Östergötland 2023-2025 remissmissiv

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Region Östergötland
Folkhälsoutvecklaren
Akten
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