TJÄNSTEUTLÅTANDE
Landstingsstyrelsens förvaltning
Beställare Vård

2006-11-07

LS 0610-1703

Handläggare:
Cecilia Lindvall

Fördelning av medel ur folkhälsoanslaget 2007
Ärendet
Tidigare år har hälso- och sjukvårdsutskottet beslutat om fördelning av
medel till olika projekt under november månad. Med anledning av valet
kommer landstingsfullmäktige fatta beslut om budget 2007 först vid
sammanträde i december 2006. Beslut om tilldelning av medel föreslås
därför fattas av ansvarigt politiskt orga n först efter årsskiftet. Förvaltningen
föreslås få i uppdrag att lägga fram förslag till nya riktlinjer för
folkhälsoanslaget.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att

uppdra åt Beställare vård att efter en översyn lägga fram förslag till
nya riktlinjer för folkhälsoanslaget

att

inkomna ansökningar skall prövas av ansvarigt politiskt organ först
sedan nya riktlinjer fastställts samt

att

uttala att pågående projekt kommer att tillförsäkras fortsatt
medelstilldelning i avvaktan på slutlig prövning

att

uppdra åt förvaltningen att underrätta sökandena om beslutet och

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens synpunkter
Medel ur ett folkhälsoanslag har under följd av år fördelats till stöd för
utvecklingen av folkhälsoarbetet i länet. I april 2005 beslutade hälso- och
sjukvårdsutskottet om nya riktlinjer för folkhälsoanslaget. Riktlinjerna
gäller för åren 2006–2008. Folkhälsoanslaget syftar till en god och jämlik
hälsa för alla i länet. Fem områden prioriteras under perioden:
•
•
•
•
•

Livsvillkor - sprida kunskap om hälsans risk- och friskfaktorer och om
hur denna kunskap kan användas i praktiskt folkhälsoarbete.
En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Levnadsvanor
En god psykisk hälsa bland barn, ungdomar och unga vuxna
Hälsofrämjande arbete riktat mot äldre
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Anslaget delas i första hand ut till insatser med primärpreventiv/
hälsofrämjande ansats. Det kan gälla insatser för metodutveckling,
implementering av väl beprövade metoder eller information/utbildning.
Anslag ges inte till rena forskningsprojekt.
Folkhälsoanslag kan sökas av aktörer i Stockholms län, dock ej
privatpersoner. Medel utbetalas inte till reguljär verksamhet eller sådan
verksamhets- eller metodutveckling som kan anses ingå i ordinarie budget
och uppdrag.
I riktlinjerna anges att projekt ska utgå från dokumenterade behov, sträva
efter en jämlik och jämställd hälsofördelning och planera för
vidmakthållande och vidare tillämpning.
Ansökningarna granskas av folkhälsoanslagets sakkunniggrupp, bestående
av fem personer med folkhälsovetenskaplig kompetens; fyra vid Beställare
vård och en vid Forum för kunskap och gemensam utveckling.
För år 2007 finns enligt det budgetförslag som behandlades av hälso- och
sjukvårdsutskottet den 3 oktober 2006 30 000 000 kronor att fördela ur
folkhälsoanslaget. Summan inkluderar 4 000 000 kronor i ett särskilt anslag
till Korpen Stockholms län för ett projekt som startades 2006 sedan
folkhälsoanslaget för år 2006 utökats med samma summa. Något slutligt
beslut om folkhälsoanslaget för år 2007 föreligger ännu inte.
Totalt har 58 ansökningar inkommit, varav 22 gäller pågående
flerårsprojekt. Av inkomna ansökningar kommer 22 från Centrum för
folkhälsa, CFF, inom landstingsstyrelsens förvaltning, varav åtta avser
pågående projekt.
Förvaltningen föreslår att en översyn av riktlinjerna för folkhälsoanslaget
skall göras och att beslut beträffande olika ansökningar fattas först när
översynen är klar. Då är också budgeten för år 2007 slutligt fastställd. Vissa
projekt är enligt planerna fleråriga även om beslut om medelstilldelning
fattas för ett år i taget. De sökande som har pågående projekt bör ges besked
om att de kommer att tillförsäkras fortsatt medelstilldelning till dess slutligt
beslut föreligger. Om det blir aktuellt att avbryta vissa projekt förutsätts att
en rimlig avvecklingsperiod från det att beslut fattats.
Enligt gällande riktlinjer skall medel ur folkhälsoanslaget inte gå till reguljär
verksamhet eller sådan verksamhets- eller metodutveckling som kan anses
ingå i ordinarie budget och uppdrag. Denna gränsdragning är inte alltid
självklar vid bedömningen av ansökningar. Ett stort antal projektförslag
kommer som ovan nämnts från Centrum för folkhälsa. CFF arbetar inom
ramen för sitt uppdrag och sina grundanslag med kartläggningar, metodutveckling, information och forskning inom folkhälsoområdet. Detta är
uppgifter som i stora delar sammanfaller med inriktningen för folkhälso-
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anslaget. Det behöver klarläggas om det är motiverat att CFF utöver sina
grundanslag också skall kunna tilldelas medel ur folkhälsoanslaget. Mot
denna bakgrund förordar förvaltningen en översyn av riktlinjerna för
folkhälsoanslaget där bland annat CFF:s roll bör tydliggöras.
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