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Fördelning av medel ur folkhälsoanslaget 2007
Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att anta fördelning av medel ur folkhälsoanslaget 2007 i enlighet
med Beställare Vårds förslag i bilaga 1
att i anslå 4 000 tkr till "Apelsinprojektet" i enlighet med ovanstående
fördelningsförslag
att att utökad enkätundersökning med anledning av miljöhälsorapporten
bekostas av medel ur Centrum för Folkhälsas ordinarie budget
att uppdra åt landstingsdirektören att underrätta sökandena om beslutet
att uppdra åt beställardirektören att till hälso- och sjukvårdsnämnden
redovisa erfarenheter och utvärdering av pågående flerårsprojekt per den 31
maj 2007
att övriga inkomna ansökningar ska prövas av hälso- och sjukvårdsnämnden
när budgeten för 2007 är slutligt fastställd
att omedelbart justera beslutet.

Majoriteten minskar bidragen till flera pågående folkhälsoprojekt
utan att redovisa konsekvenserna av detta. Totalt är minskningen drygt 500
tkr fördelade på 9 projekt. Dessutom avslår majoriteten helt ett påbörjat
projekt som av Beställare Vård föreslås få 4 miljoner kronor. De nedbantade
projekten liksom det som avslås handlar om kost, fysisk aktivitet och
jämlikhet i hä lsa, d.v.s. grundläggande områden inom preventionsarbetet.
Miljöpartiet beklagar verkligen att majoriteten drar ner på folkhälsoarbetet
och anser det vara ett svek mot länsinnevånarna att inte med kraft satsa på
områden som kan ge bättre hälsa och ett större välbefinnande.
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Att dra ner på stödet till pågående lyckosamma folkhälsoprojekt ger fel
signaler och kan innebära att projekten inte kan slutföras som planerat. De
personer som vill utveckla folkhälsoarbetet ska ha stöd och uppmuntran och
inte behöva använda värdefull tid till att anpassa sina projekt till en mindre
kostym.
Idag finns kunskap om att livsstilsrelaterade sjukdomar står för så mycket
som 70 % av den samlade sjukdomsbördan och att det finns stora
möjligheter till en friskare befolkning med ett strukturerat förebyggande
arbete där kost och motion är det mest grundläggande liksom
jämlikhetsperspektivet .
Majoritetens förslag att helt avslå ett riktat folkhälsoarbete i föreningsregi "Apelsinprojektet"- är svårbegripligt. Miljöpartiet ser stora
möjligheter i detta projekt som riktas till utsatta grupper såväl i
bostadsområden som på arbetsplatser. Arbetet påbörjades 2006 och sker i
samverkan med lokalt verksamma föreningar, organisationer, företag och
fastighetsägare. Ett tjugotal lokala projekt har startats och projektets
hälsobok, Apelsinboken, har spridits i ca 15 000 ex i berörda områden.
Utbildning av aktivitetsledare har inletts liksom planering för samverkan
med FYSS/FaR-projekt har inletts.

