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Sammanträdesdagar 2019 - folkhälsoutskottet
Förvaltningens förslag till beslut
Folkhälsoutskottet beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar 2019 för
folkhälsoutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år
2019 för folkhälsoutskottet. Enligt förslaget sammanträder utskottet onsdagar klockan
10:00 följande datum:
Månad

januari
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december

FU
onsdagar
kl. 10:00
20
17
8

4
6

Caroline Oskarsson
Utredare
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Samtliga ledamöter
Kommunledningsförvaltningen
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Karin Nordén
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Folkhälsoutskottet

Information nya Folkhälsopropositionen
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Detta ärende föranleder inget förslag till beslut
Information
Bakgrund
Hälsoläget i Sverige är i huvudsak gott men det finns påtagliga skillnader i hälsa
mellan olika grupper i samhället. En medveten folkhälsopolitik kan och bör förbättra
villkoren för de grupper som är socialt och ekonomiskt mest utsatta och som därmed
löper störst risk att drabbas av ohälsa och för tidig död. En befolkning som är frisk och
mår bra skapar bättre förutsättningar för välstånd och ökad tillväxt genom minskad
sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre produktivitet och minskade behov av vård och
omsorg.
Nya folkhälsopropositionen
I juni 2018 antog riksdagen den nya folkhälsopropositionen: God och jämlik hälsa – en
utvecklad folkhälsopolitik (Prop 2017/18:249). Folkhälsopropositionen innebär ett nytt
övergripande mål och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet
för folkhälsopolitiken omformuleras med ett tydligare fokus på jämlik hälsa. Det
nationella målet för folkhälsopolitiken är: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom
en generation. Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur
med elva målområden omvandlas till åtta målområden.
Åtta målområden:
1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
Särskilt delmål:
Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla.
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De nya målområdena syftar till att tydliggöra vilka bestämningsfaktorer som är
avgörande för att uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. För att stärka det
långsiktiga arbetet med matvanor och fysisk aktivitet tillkommer ett särskilt delmål:
Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla.
Folkhälsoarbetet är ett gemensamt ansvar och kräver insatser från de flesta sektorer i
samhället; från det offentliga, privata, ideella organisationer samt från individer själva.
Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för en bättre
folkhälsa ingår som en viktig del i arbetet för en god välfärd och ett hållbart Sverige.
Med den nya folkhälsopropositionen uppmanas alla aktörer att aktivt arbeta med att
främja en god och jämlik hälsa och verka för folkhälsopropositionens målsättning att
minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Karin Nordén
Kommunstrateg
Beslutet skickas till:
Folkhälsoutskottet
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