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Utan spaning – ingen aning!
Underlag för omvärldsspaning och behovsinventering inför 2020
Har du uppdrag att omvärldspana? Kanske kan detta vara till stöd!
Omvärldsbevakning och analys är nödvändigt för att förstå händelser och trender som
påverkar förutsättningarna att leda och styra. Många kommuner och regioner gör under hösten
omvärldsspaningar efter händelser, trender och utmaningar som kan komma att få betydelse
för verksamheterna och för alla flickor, pojkar, kvinnor och män i Sverige.
Så även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som företräder medlemmarnas intressen
genom bland annat kontakter med regering, riksdag och statliga myndigheter. I detta arbete
ingår att göra en omvärldsspaning.

Fokus folkhälsa – och andra horisontella sakområden

Vi tänker att vårt underlag från SKLs sektion Hälsa och jämställdhet även kan vara ett stöd till
er strateger inom kommuner och regioner inför era fortsatta omvärldsspaningar.
Fokus i detta arbetsdokument är framförallt folkhälsoområdet. Det berör också jämställdhet,
barnets rättigheter samt sjukskrivning och rehabilitering - områden som också bidrar till mer
jämlik hälsa, välbefinnande och livskvalitet i befolkningen, och därmed social hållbarhet.

OBS! Detta är ett arbetsmaterial som vi väljer att dela med oss av till er strateger
inom kommuner och regioner inför fortsatta omvärldsspaningar.

Det är förstås inte en fullständig omvärldspaning. Du känner nog till betydligt mer som kan
komma att påverka din organisations verksamhet och som du kan lägga till – och allt här berör
kanske inte heller din organisation.

Vårt syfte med omvärldspaningen – med fokus på kommande händelser
Genom omvärldspaningen vill vi ligga steget före så att vi kan göra analyser och viktiga
strategiska avvägningar för vår verksamhet så att det blir till stöd till våra medlemmar.
Sammanställningen har flera användningsområden, t.ex. att utgöra:





underlag i vår intressebevakning och dialog med externa aktörer t ex om behov av
satsningar, utredningar och författningsändringar
underlag för utformning av våra tjänster och verksamhetsplanering
underlag till olika politiska beredningar och nätverk
underlag för kommuner och regioners fortsatta omvärldsspaningar – inbesparad tid
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Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Tips!
Stöd och verktyg för omvärldspaningar i praktiken

På SKL:s webb kan du läsa mer och få konkreta tips om hur du kan arbeta med omvärldsbevakning och verktyg för trender, drivkrafter och utmaningar och se exempel från olika
organisationer. Där kan du även läsa om 13 trender som påverkar det kommunala uppdraget.

Dokumentets färgade rutor
Gråa rutor – tid för egna reflektioner

När SKL:s sektion för hälsa och jämställdhet har använt detta dokument har vi lagt till egna
reflektioner (de gråa rutorna) kring de olika delarna. Dessa har vi i detta dokument tagit bort
då de är för internt bruk inför kommande planering. Lägg gärna till dina reflektioner för hur
områdena kan påverka din organisations verksamhet, dess övergripande mål och alla flickor,
pojkar, kvinnor och män som bor eller verkar i din kommun, landsting eller region.
Exempel på reflektioner
Flera utredningar är klara under 2019 eller blir klara 2020-2021. Hur kommer detta att påverka
kommuner och regioner? Kommer förslagen förstärka möjligheterna till främjande, förebyggande och
kompenserande åtgärder som bidrar till att stärka jämställdheten mellan kvinnor och män och minska
hälsoklyftorna mellan olika grupper? Eller arbetar de helt oberoende av varandra så att risk finns för
målkonflikter? Vad innebär det för kommuner och regioner – ökade krav eller förslag som underlättar
välfärdsuppdragen? Hur påverkas samverkan inom och mellan olika aktörer? Hur kommer det att
påverka alla flickor, pojkar, kvinnor och män som bor i Sverige? Får alla grupper, oavsett situation och
bakgrund, bättre och mer jämlika möjligheter i livet?

Orange rutor – fakta
Fakta, bakgrund m.m.
I dessa rutor finns mer fakta och bakgrund till exempelvis regeringens utredningar eller uppdrag till
myndigheter. De kan också innehålla tips på mer läsning.

Gula rutor – nationella överenskommelser samt tips på stöd och skrifter
Överenskommelser mellan stat och SKL - betydelse för folkhälsan, jämställdheten, allas lika rätt
Överenskommelser tas fram då staten och SKL samverkar kring områden som båda parter har
identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av bland annat hälsa, vård och omsorg i
kommuner och regioner. Ofta innebär en överenskommelse att medel utbetalas som bidrag till
kommuner och regioner i deras utvecklingsarbete inom området.
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ÖVERGRIPANDE TRENDER OCH UTMANINGAR
SKL:s omvärldsanalyser - läs mer här!
Övergripande trender som påverkar det kommunala uppdraget

Globalisering, ny teknik, och förändringar i klimat, demografi och värderingar ändrar förutsättningarna för människor och samhällen över hela världen. Förändringskrafter som påverkar
utvecklingen på global nivå vilket vi också måste förhålla oss till på nationell, regional och
lokal nivå. Läs mer i SKLs omvärldsanalys Vägval för framtiden med trender som påverkar
det kommunala uppdraget. Se gärna den animerade filmen "13 trender fram mot år 2030".

13 trender fram mot år 2030
1. Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme
2. Stigande förväntningar på välfärden
3. Hårdare konkurrens om kompetens
4. Ökad polarisering
5. Ökad bostadsbrist
6. Ökat fokus på landsbygden
7. Förändrat medielandskap

8. Minskad tillit
9. Ökade möjligheter att effektivisera
med ny teknik
10. Ökat kommunalt fokus på integration
11. Ökad osäkerhet i världen
12. Fler geopolitiska konflikter
13. Från kunskaps- till nätverkssamhälle

Ekonomirapporten – förväntad samhällsekonomisk utveckling

Ekonomirapporten, som kommer två gånger per år, belyser den ekonomiska situationen och
förutsättningar på regional och kommunal nivå samt den förväntade samhällsekonomiska
utvecklingen.
-

Vårens rapport innehöll bland annat ett temaavsnitt om behovet av att arbeta
förebyggande för att möta effekterna av den demografiska utvecklingen.
Höstens rapport (16 oktober) innehåller bland annat ett temaavsnitt som lyfter några
exempel från kommuner och regioners arbete utifrån målsättningarna i Strategi för
hälsa, vilket kan bida till jämlikhet i hälsa.

Mer ofta ger SKL ut Cirkulär om ekonomi till kommuner och EkonomiNytt till regionerna,
med information om nya betydande förutsättningar för verksamheten, exempelvis rekommendationer, tolkningar av nya lagar och information om avtal.

ETT AXPLOCK HÄNDELSER 2020-2022
Här redovisas ett urval händelser som kan påverka sektionens ansvarsområden, exempelvis en
kommande, pågående eller nyligen avslutad utredning, ändring i författning eller organisation.
Det kan också vara ett politiskt utspel som har betydelse för kommuner och regioner inom
områdena jämlikhet i hälsa/folkhälsa, jämställdhet, barnets rättigheter samt sjukskrivning och
rehabilitering.
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Internationellt
Ny global strategi för hälsa, miljö och klimatförändringar 2019 - 2030

Världshälsoförsamlingen (WHA, World Health Assembly) antog i maj en strategi för hälsa,
miljö och klimatförändringar - den omvandling som behövs för att förbättra liv och
välbefinnande hållbart genom sunda miljöer. Strategin anger att miljöfaktorer orsakar 13
miljoner förtida dödsfall per år, vilket kan motverkas genom att miljö, klimat och hälsa
hanteras i ett samlat grepp. WHA är WHO:s högsta beslutande församling.
WHOs globala handlingsplan för fysisk aktivitet och hälsa 2018-2030

Fysisk aktivitet förebygger icke-smittsamma sjukdomar som står för 71% av global dödlighet.
WHO konstaterar att samhället inte är utformat för fysisk aktivitet samt att förutsättningar till
en aktiv livsstil är ojämlika mellan olika grupper. WHOs globala handlingsplan omfattar
åtgärder som utgår från sociala normer och attityder, stödjande fysisk miljö samt ledarskap
och styrning. I bilagan finns en tydlig illustration hur arbete för främjande av fysisk aktivitet
är integrerade i målen för Agenda 2030.
Nya EU kommissionärer – folkhälsa, jämställhet, barnets rättigheter

Den nya ordföranden i EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, presenterade i september sitt
förslag till kommissionärer under mandatperioden 2019-2024. Läs mer om deras olika ansvarsområden exempelvis: Folkhälsa - förebyggande och främjande; Inkludering och jämställdhet
samt Demokrati och demografiska förändringar (inklusive barns rättigheter). Innan de kan
tillträda ska de först godkännas av Europarlamentet.
EU:s program för hälsa 2014-2020

EU:s hälsoprogram är EU-kommissionens finansieringsform för åtgärder inom hälsa. Detta
tredje program understryker vikten av åtgärder för att minska ojämlikhet i hälsa i syfte att
uppnå ”tillväxt för alla”. Hälsoprogrammet förverkligas och budgeten fördelas genom årliga
arbetsplaner som anger vilka åtgärder som prioriteras, bl.a. joint actions.
”Joint Action” mot ojämlikhet i hälsa i Europa – 2018-2020

Folkhälsomyndigheten sprider resultatet av och samordnar det svenska deltagandet i Joint
Action Health Equity Europe (JAHEE) som 25 länder medverkar i, i syfte att bli bättre på att
hantera, bemöta och motverka ojämlik hälsa. Folkhälsomyndigheten leder den del av projektet
som heter "Monitoring" kring hur man kan mäta ojämlikhet i hälsa mellan grupper i
befolkningen. Andra delar i projektet, där Sverige också deltar, handlar t.ex. om grupper som
kan vara extra sårbara för ohälsa som papperslösa migranter eller etniska minoriteter.
EU-projekt Folkhälsa 2019-2022 - Fysisk aktivitet på recept på export

Genom ökad fysisk aktivitet i befolkningen kan folkhälsan främjas, flera sjukdomar förebyggas
och behandlas, och hälskillnader minskas. Det är målet med ett treårigt EU-projekt år 20192022 där Sverige, genom Folkhälsomyndigheten, samordnar införandet av fysisk aktivitet på
recept (FaR®) i nio europeiska länder. Sverige bidrar med metodstöd och utbildning. Projektet
ska också identifiera viktiga faktorer för implementering och utveckla uppföljningen. Då
forskning pekar mot en social gradient i fysisk aktivitet, är initiativ som har betydande inverkan
på jämlikhet och jämställdhet avgörande för projektet.
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Europeisk hälsoenkät skickas ut till 30 000 svenskar hösten 2019

European Health Interview Survey (EHIS) är en kartläggningsstudie som gör det möjligt att
jämföra hälsan och faktorer som påverkar hälsan i de olika europeiska medlemsländerna.
Studien organiseras av Eurostat, EU-kommissionens statistikbyrå. Folkhälsomyndigheten
genomför den svenska delen av den europeiska hälsoundersökningen och skickar ut en enkät
till 30 000 personer. När data är insamlade rapporteras resultaten vidare in till Eurostat under
hösten 2020 och presenteras på deras webb. Sverige deltog för första gången år 2014-2015.

Europeiska socialfondens nya programperiod 2021-2027 – bland annat folkhälsa

I Sverige är kommunerna och Arbetsförmedlingen de två aktörer som sökt och erhållit mest
medel från Europeiska socialfonden under perioden 2014–2020. Förberedelser pågår nu inför
den nya programperioden. Förslaget är att programmet ska rikta sig mot utbildning,
arbetsmarknad och förbättrad hälsa i befolkningen.
Det nya namnet ESF+ innebär en sammanslagning av flera investeringar, förutom Europeiska
socialfonden (ESF), bland annat Programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI)
samt EU:s folkhälsoprogram. Med detta vill kommissionen rationalisera och förenkla gällande
regler och öka synergierna för starkare genomslag. Mer info i EU-kommissionens faktablad.

Din/er analys och reflektion:

CSW64 och Beijing+25

Den så kallade Pekingplattformen är en konkretisering av hur det internationella arbetet för
jämställdhet ska bedrivas. Den antogs av världens länder på FN:s kvinnokonferens i Peking
1995. Under 2020 kommer det globala samfundet att uppmärksamma att det är 25 år sedan
plattformen antogs. Det har dessutom gått fem år sedan Agenda 2030 för hållbar utveckling
antogs. En uppföljning och översyn av Pekingplattformen och Agenda 2030 står i fokus för
FN:s kvinnokommitté (Committee on the Status of Women, CSW) när den samlas för 64:e
gången i mars 2020.

CEMRs plan för jämställdhetsarbetet inom EU 2018-2020

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional
nivå (CEMR-deklarationen) är ett verktyg för kommuner och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Deklarationen
omfattar alla aspekter av verksamheten, dvs. såväl det politiska arbetet som arbetsgivarfrågor
och servicen till invånarna. För år 2018-2020 finns ett positionspapper och en handlingsplan.
SKL står bakom CEMR-deklarationen och rekommenderar kommuner och regioner att underteckna
deklarationen.
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Förslag till indikatorer för ojämlikhet i hälsa – inom och mellan de nordiska länderna

Inom ramen för Nordens välfärdscenters satsning Jämlik hälsa i Norden – förutsättningar på
nationell nivå har sju indikatorer identifierats som kan användas för att bevaka och jämföra
trender i ojämlikhet i hälsa i, och mellan de nordiska länderna. Indikatorerna (flera fördelade
utifrån olika utbildningsgrupper) är; förväntad medellivslängd vid 30 års ålder, risk för
fattigdom eller utanförskap, självskattad hälsa, rökning, intag av grönsaker, fysisk aktivitet
vid 15 års ålder samt Gini-koefficient som mått på inkomstfördelningen. Förslag är att de
valda indikatorerna inkluderas i varje nordiskt lands data kring sociala ojämlikheter i hälsa.
Dessa indikatorer kanske också finns i din egen kommun eller regions uppföljning.
I Öppna jämförelser folkhälsa 2019 i Kolada (kommun- och landstingsdatabasen) hittar du flera av
indikatorerna, välj din kommun respektive region (direktlänk)

Aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner

SKL:s skriftserie På gång inom EU innehåller aktuella EU-frågor som påverkar svenska
kommuner och regioner. Höstens utgåva handlar bland annat om den nya mandatperioden i
EU, förslaget till EU:s nästa långtidsbudget, inrättandet av en europeisk arbetsmarknadsmyndighet samt genomförandet av Agenda 2030 i Sverige och EU hösten 2019.

Din/er analys och reflektion:
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Nationellt – statligt
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Lagstiftning – här år processen.
Länkar till förarbeten (utredningar,
propositioner) – innan riksdagsbeslut.
Se SKLs remissvar till flera förslag.

Regeringens pågående utredningar som redovisas 2020-2022
Ny kommission - stärkt välfärd och jämlikt samhälle

Regeringen inrättar en välfärdskommission i syfte att hitta metoder för att stärka
förutsättningarna att leverera välfärdstjänster i framtiden och att skapa ett jämlikt samhälle.
Den tillsätts mot bakgrund av de utmaningar som välfärdssektorn står inför under de närmaste
mandatperioderna. Utgångspunkten är att välfärdssektorns aktörer tillsammans behöver
samarbeta för att stärka välfärden. Kommissionens arbete inleds under hösten 2019 och
slutredovisas senast december 2021.

Jämlikhetskommissionen – minskade klyftor, ökad jämställhet och mer jämlik hälsa

Jämlikhetskommissionen tillsattes 2018 med uppdrag att lämna förslag som långsiktigt
minskar den ekonomiska jämlikheten och ökar möjligheten till social rörlighet. Åtgärderna
ska bland annat bidra till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden, samt i möjlighet till
god utbildning och arbete med goda arbetsvillkor. De ska också bidra till ökad jämställdhet
och en förbättrad integration samt förstärka arbetet för en jämlik hälsa.
Jämlikhetskommissionen består av sju ledamöter varav två ingick i Kommissionen för jämlik hälsa.
Den kommissionen resulterade bland i åtta nya målområden för folkhälsopolitiken, varav tre också är
de som Jämlikhetskommissionen arbetar med – kompetenser och utbildning, arbete och
arbetsförhållande samt inkomster och försörjningsmöjligheter

Din/er analys och reflektion:

Kartläggning kring hur svensk lag överensstämmelser med barnkonventionen

En särskilt utsedd utredare har i uppdrag att kartlägga hur svensk lagstiftning och praxis
överensstämmer med barnkonventionen. Betänkandet skulle ha redovisats i november 2019, men
är nu förlängd till november 2020. Förlängningen påverkar inte inkorporeringen av
barnkonventionen i svensk lag 1 januari 2020.

Likvärdig skola genom minskad segregation och förbättrad resurstilldelning

Utifrån Skolkommissionens slutbetänkande tillsattes en utredning 2018 som ska föreslå
åtgärder för att minska skolsegregationen och för att förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Syftet är att öka likvärdigheten inom berörda skolformer. Detta lyfte
även Kommissionen för jämlik hälsa fram som viktigt för jämlikhet i hälsa. Utredaren ska
bl.a. ta ställning till hur bestämmelserna bör ändras för att i större utsträckning främja en
blandad social elevsammansättning samt kartlägga och analysera de bakomliggande orsakerna
till skillnaderna i avsatta resurser för undervisning och elevhälsa. Redovisas senast mars 2020.
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Utredning för stärkt elevhälsa – mer systematiskt hälsofrämjande arbete

Flera tidigare utredningar, bl.a. Skolkommissionen, har lyft vikten av hälsofrämjande arbete i
skolan i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Behov finns av kunskap
och stöd till skolor om hur ett systematiskt hälsofrämjande arbete kan utformas i praktiken och
hur elevhälsan kan göras mer ändamålsenlig, tillgänglig och likvärdig. Utifrån det har en
utredning tillsatts kring hur elevhälsoarbetet kan förbättras. Exempel ska också tas fram på hur
genusmedvetna insatser kan råda bot på det faktum att pojkar presterar sämre i skolan än flickor.
Förslagens konsekvenser ska bl.a. belysas ur ett barnrättsperspektiv och utifrån principen om
ickediskriminering. Redovisning senast februari 2020.

Gymnasieskolan och utbildning för vuxna – en viktig bestämningsfaktor för hälsa

Utifrån flera utredningar som uppmärksammats brister i den gymnasiala utbildning, tillsatte
regeringen 2018 en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur gymnasie- och gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och
dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov (dir. 2018:17). Även ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och andra aktörer ses över. Redovisas februari 2020.
Framtidens socialtjänst – mer fokus på förebyggande arbete?

Socialtjänstens övergripande uppgifter är att främja flickor, pojkar, kvinnor och mäns ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter är under utredning. Förslag ska lämnas
kring socialtjänstens uppdrag och struktur; tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig
socialtjänst; en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt förebyggande arbete och minskar
behovet av individuella insatser. I delbetänkandet Ju förr desto bättre–vägar till en förebyggande
socialtjänst fördjupas möjligheterna med att arbeta förebyggande. Slutredovisas juni 2020.

Din/er analys och reflektion:

Delbetänkande God och nära vård – vikten av hälsofrämjande och förebyggande

Det tredje delbetänkandet God och nära vård – Vård i samverkan, i utredningen Samordnad
utveckling för god och nära vård, omfattar fördjupade analyser inom områden som samverkan,
ersättningssystem och hälso- och sjukvårdens roll i att främja hälsa, förebygga sjukdom och
bygga funktionsförmåga. Även detta betänkande lyfter att det helt avgörande att ha fokus på hur
samhället kan stärka hälsa, och inte bara behandla sjukdom, för att klara av att möta framtidens
hälsoutmaningar och vårdbehov i befolkningen. Förra betänkandet God och nära vård - en
primärvårdsreform pekar bland annat på att primärvården har bäst förutsättningar att se till
personers hela vårdbehov, och genom ett personcentrerat och befolkningsinriktat hälsoarbete
skapar förutsättningar för jämlik hälsa. I mars 2020 presenteras nästa delbetänkande.
Utredningen har nu kompletterats med ett tilläggsdirektiv kring utveckling av en ny form av
insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa. Redovisas januari 2021.
God och nära vård som främjar jämlik hälsa - fokus på primärvården
Överenskommelsen mellan regeringen och SKL ska bidra till vidareutveckla den nära vården. Målet
är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa. Målet är också
att patienter och närstående ska kunna vara delaktiga utifrån deras olika förutsättningar och behov.
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En mer jämlik tandhälsa i befolkningen

Utredningen ska analysera skillnader i tandhälsa i befolkningen samt identifiera faktorer och
incitament för en mer jämlik tandvård och randhälsa (Dir 2018:16). Rekommendationer ska
gynna en regelbunden och förebyggande tandvård. Andra pågående arbete ska beaktas,
däribland det reformarbete som utreds inom ”Samordnad utveckling för god och nära vård”
samt ”Styrning för en mer jämlik vård” (se ovan). Uppdraget ska redovisas senast mars 2020.

Sammanhållen statlig kunskapsstyrning – bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte

För att vården ska bli mer jämlik över landet behöver regering och regioner hjälpas åt att
utveckla och tillgängliggöra kunskap, sprida goda exempel och se till att de uppföljningar som
görs av vården också leder till förbättringar. Statens arbete ska förstärka och fungerar väl ihop
med det system för kunskapsstyrning som regioner gemensamt bygger upp. På så sätt ska ett
nationellt sammanhållet system formeras som ger förutsättningar för att bästa tillgängliga
kunskap ska användas i varje patientmöte. Uppdraget utgår från förslagen i betänkandet
Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) och ska redovisas senast juni 2020.
Sammanhållens kunskapsstyrning - i regioner och kommuner
Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och tillämpa bästa möjliga kunskap och består av
tre delar: kunskapsstöd, uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap.
Hur Kunskapssystemen ska göra det enklare att samordna kunskapsstöden. Läs mer här om:
-

-

hur regionerna, med stöd av SKL, etablerar ett gemensamt system för kunskapsstyrning inom
hälso- och sjukvården med bl.a. 23 nationella programområden som leder kunskapsstyrningen
inom sitt respektive område.
hur kommunerna och SKLs gemensamt ska bygga upp ett nationellt kunskapssystem för
socialtjänsten i syfte att bli mer jämlik, jämställd och evidensbaserad.

Din/er analys och reflektion:

Förslag till strategi – kommunernas framtid och kapacitet för hållbar utveckling

Kommunutredningen har uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet
att fullgöra sina uppgifter och hantera framtida utmaningar. Utredningen ska bland annat
analysera i vilken utsträckning olika åtgärder kan stärka kommunernas förmåga att möta
samhällsutvecklingen hållbart. Ett delbetänkande kring avtalssamverkan redovisades hösten
2017. Uppdraget ska i övrigt redovisas senast februari 2020.

Skarpare sanktioner mot arbetsgivare - diskriminering och trakasserier

En utredare är utsedd för att ta fram förslag på hur tillsynen över diskrimineringslagen kan bli
mer effektiv. Regeringen vill se skarpare sanktioner mot arbetsgivare som inte följer
lagstiftningen gällande diskriminering och trakasserier. Alla arbetsgivare och
utbildningsanordnare har ett ansvar enligt diskrimineringslagen att arbeta förebyggande mot
diskriminering, däribland trakasserier och sexuella trakasserier samt löneskillnader mellan
kvinnor och män. Slutbetänkande senast oktober 2020.
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Slutbetänkande - avslutade utredningar 2019
Sveriges fortsatta arbete för Agenda 2030

I Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning –
världens möjlighet (SOU 2019:13) presenteras förslag till regeringen att vidta för Sveriges
fortsatta genomförande av Agenda 2030. Förslag är bland annat riksdagsbeslut kring ett
nationellt mål och en kommitté som fram till 2030 tar fram förslag till åtgärder, följer upp och
utvärderar genomförandet. I syfte att stärka förutsättningar på lokal och regional nivå, är förslag
bland annat tillägg i målet för regional tillväxtpolitik, ett handslag med SKL för fortsatt
genomförande samt uppdrag till länsstyrelserna kring samordning och informationsspridning i
länen. Följ processen mot eventuell lagrådsremiss och proposition här.
I höstens budgetproposition framgår det att Sverige ska vara ledande i genomförandet av
Agenda 2030 samt att regeringen under 2020 avser att återkomma till riksdagen med en samlad
inriktning för arbetet med att genomföra och följa upp agendan.
Hur svarar riksdagsbundna mål mot agendans delmål?
Delegationens övriga betänkanden, delredovisningar, rapporter m.m. hittar du här, exempelvis:



nulägesanalys och förslag till handlingsplan (2017) ”I riktning mot en hållbar välfärd" som ligger till
grund för regeringens nationella handlingsplan 2018-2020.
I delredovisning 2018 analyseras hur befintliga riksdagsbundna mål svarar mot delmålen.
Exempel på mål med stor inverkan är miljöpolitiken samt folkhälsopolitiken som spelar en viktig
roll och överensstämmer väl/delvis med majoriteten av agendan mål.
Samtidigt utrycker de riksdagsbundna målen i liten grad de tvärgående perspektiv i agendan - de
tre dimensionerna av hållbar utveckling, jämställdhet, jämlikhet eller mänskliga rättigheter.

Styrkraft i funktionshinderpolitiken – bland annat ska folkhälsa prioriteras i styrning

Utredningens har haft i uppdrag att se över styrningen och uppföljningen av regeringens
funktionshinderpolitik som beslutades 2017. Slutbetänkandet Styrkraft i funktionshinderpolitiken (SOU 2019:23) lyfter fram sju samhällsområden av särskild betydelse. För varje
samhällsområde ska en myndighet finnas med ett särskilt samordnande ansvar gentemot
övriga samhället. Myndigheten för delaktighet (MFD) ska ansvara för den övergripande
uppföljningen. Flera frågor ska dessutom genomgående prioriteras i styrning och uppföljning;
några tvärsektoriella såsom folkhälsa, andra mer avgränsande som fritid och idrott. Principen
om universell utformning är vägledande. Betänkandet bereds nu i Regeringskansliet.

Hållbar styrning inom området psykisk hälsa – med utgångspunkt i folkhälsopolitiken

Slutbetänkandet (SOU 2018:90) presenterar en bedömning av vilka steg som krävs för att
åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för en god och jämlik psykisk hälsa. Bland
annat föreslås en tioårig strategi för psykisk hälsa 2020–2030 med ett nationella mål och en
sektorsövergripande målstruktur. Psykisk hälsa bör betraktas som ett eget politikområde, men
hanteras inom ramen för folkhälsopolitiken rent organisatoriskt (med Folkhälsomyndigheten
som ansvarig myndighet). Utredningen menar också att detta hakar in i Agenda 2030-arbetet
på att naturligt sätt, och därför föreslår man att ett Agenda 2030-sekretariat etableras inom
regeringskansliet för att samordna det mer övergripande arbetet.

Din/er analys och reflektion:
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Slutbetänkande - Hur kan vården bli mer jämlik och behovsbaserad?

Regeringens utredare G. Stiernstedt lämnade 1 oktober 2019 slutbetänkandet ”Digifysiskt
vårdval - tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet” som bland annat handlar
om digitala vårdtjänster, där utredningen slår fast att den fysiska och digitala vården bör
integreras. Hela utredningen "Styrning för en mer jämlik vård", som först hette ”Ordning och
reda i vården”, har utrett hur vården kan bli mer jämlik och behovsbaserad, bland annat vilka
styrsystem som bäst överensstämmer med målen i hälso- och sjukvårdslagen. Förra delbetänkandet Styrning och vårdkonsumtion ur ett jämlikhetsperspektiv analyserar bland annat
skillnader i vårdkonsumtion mellan olika grupper - socioekonomi, kön, ålder och geografiska
förutsättningar (stad och landsbygd). Styrning och jämlikhet är identifierad som den röda
tråden som binder ihop de olika uppdragen.

Din/er analys och reflektion:

Propositioner - lagförslag från regeringen till riksdagen
Budgetpropositionen för 2020

Budgetpropositionen som är regeringens förslag till statsbudget för nästa år, lämnas till
riksdagen i mitten av september för beslut i december.
-

Regeringens sammanställning av hur satsningar fördelas på kommuner och regioner
SKLs synpunkter kring förslag som berör kommuner respektive regioner.

Några exempel från höstens budgetproposition som kan bidra till en mer jämlik hälsa:















statliga stödet till kommunala kulturskolan återinförs 2020-2022
utökad satsning på psykisk hälsa 2020-2022: barn- och ungdomspsykiatrin och första linjen
en utredning kring hur samordningen ska stärkas kring barn- och ungdomshälsan
fortsatt satsning på barnhälsovården, utökade hembesöksprogram, samverkan mellan
barnhälsovård och socialtjänsten i områden med socioekonomiska utmaningar
de nationella vaccinationsprogrammen utökas med HPV-vaccin även för pojkar
fortsatt satsning på vården före, under och efter graviditet
en nationell strategi för anhöriga
en förstärkt satsning på språkundervisning för föräldralediga
utbyggnaden av lärar- och förskollärarutbildningen kvarstår och permanentas
medel via DUA för samverkan mellan kommuner och arbetsförmedlingen
möjlighet till utvecklingstid i syfte att bidra till anställdas behov av att utveckla sin kompetens
eller utveckla ny kompetens för att stärka sin fortsatta anställningsbarhet
Insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre
Stor satsning för ökad jämställdhet och minskat våld och förtryck
Stöd för gröna och trygga samhällen – barnvänliga och hållbara städer

Mer information
Här hittar du fler förslag från regeringen (propositioner), beslut på gång, tagna beslut i riksdagen samt
annat information som exempelvis hur det går det till när förslag blir till lag. Här finns informationsmaterial från regeringen kring lagar och förordningar som infördes halvårsskiftet 2019 och en
propositionsförteckningen över propositioner och skrivelser som avses bli slutbehandlade i riksdagen
i i höst eller senare under riksmötet.
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Riksdagsbeslut - nya lagar och regler 2020
Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020

FN:s konvention om barnets rättigheter blir svensk lag från 1 januari 2020. Det innebär ett
förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av
barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs
i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn.
Nytt jämställdhetspolitiskt delmål kring integration?

Riksdagen har lämnat en uppmaning till regeringen om att införa ett nytt jämställdhetspolitiskt
delmål om integration. Förslaget är att det kan formuleras som: "Kvinnor och män, flickor och
pojkar som invandrar ska mötas av samma förväntningar på alla områden i det svenska samhället
och ha samma rättigheter och möjligheter att skapa sig ett självständigt liv i Sverige." Frågan
bereds inom Regeringskansliet.

Främja återgång till eller inträde i arbetslivet – ny lag kring rehab-koordinator?

I syfte att stärka stödet till individen genom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
föreslår regeringen i budgeten för 2020 att det ska införas en skyldighet i lag för regioner att
erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter.

Riksdagsbeslut 2019
Utökat rökförbud – bland annat på lekplatser och idrottsplatser

Rökförbudet har utökats till fler offentliga platser som lek- och idrottsplatser, uteserveringar,
busshållplatser och tågperronger samt till fler produkter som e-cigaretter. Skäl är bland annat
förbättrad folkhälsa, mer hälsosam arbetsmiljö och förändrade normer kring rökning.
Målsättningen är ett rökfritt Sverige 2025. Lagändring från juli 2019.

Alkoglass likställs med öl och vin - får endast säljas på Systembolaget

Lagändringen trädde i kraft 1 juli 2019. Problemet uppmärksammades i samband med att
glass med 5% alkohol började säljas i vanliga butiker, dessutom till personer under 20 år.
Lagförslaget innefattar bland annat regleringar om försäljning, partihandel, servering,
marknadsföring och straffbestämmelser. Försäljning ska ske på Systembolaget.

Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer – i alla regioner

Förordningen trädde i kraft juli 2019 innebär att alla kvinnor erbjuds avgiftsfri screening för
livmoderhalscancer. Det ska bidrar till att öka deltagandet i gynekologiska cellprovtagningar,
vilket är en viktig förutsättning för att minska antalet dödsfall i livmoderhalscancer.

Enklare att vara med på inskolning och för båda föräldrar att följa med till mödravården

Även den förälder som inte är gravid ska få rätt till föräldrapenning för att följa med till mödravården. En förälder ska också alltid få föräldrapenning för att delta vid sitt barns inskolning,
även om föräldern inte har barnet i sin vård. Förändringarna gäller från januari 2019.

2019-10-04

Nya myndigheter och nationella strategier
Förslag till nationell MR institution – som ny myndighet

Utredningen har lämnat sitt förslag om inrättandet av en nationell institution för mänskliga
rättigheter (MR) med övergripande uppdrag att främja och säkra de mänskliga rättigheterna i
Sverige. Institutionen ska i första hand rapportera till regeringen men även ha möjlighet att
lämna förslag och synpunkter direkt till kommuner och regioner. Förslaget är att institutionen
inrättas som en ny myndighet. Ett skäl är bland annat att institutionen ska undersöka andra
myndigheters verksamhet. Ett annat skäl är att den genom sitt breda uppdrag kan ha ett helhetsperspektiv och behandla flera olika mänskliga rättigheter i ett sammanhang. Detta till skillnad,
enligt utredningen, från andra myndigheter som har övervägts, till exempel DO, BO och JäMy,
vilka har specifika uppdrag som rör delar av MR-området. Förslaget har nu varit ute på remiss
och avslutades maj 2019. Se SKLs remissvar.
Stärkt arbete med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå
Överenskommelsen 2018-2020 mellan regeringen och SKL ska fördjupa och vidareutveckla arbetet
med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Den bygger vidare på satsningen 2014-2017.

Nationell SRHR-strategi år 2020 – jämlik sexuell och reproduktiv hälsa

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att ta fram en nationell strategi för sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) som ska kunna användas av myndigheter, regioner,
kommuner och andra aktörer. Arbetets utgångspunkt är en god, jämlik, och jämställd sexuell
och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. Särskilt fokus ska riktas mot unga personer,
personer med bristande socioekonomiska förutsättningar, personer med funktionsnedsättning,
personer med utländsk bakgrund och hbtq-personer. Rapporteras senast september 2020.

Ny ANDT-strategi från år 2021 – ökat fokus på narkotikaprevention

Regeringens förnyade strategi för ANDT-området (alkohol, narkotika, dopning och tobak) ska
ha ett ökat fokus på narkotikaprevention. Den förnyade inriktningen börja gälla från år 2021,
då den innevarande löper ut.
Nytt nationellt handlingsprogram för ungdomspolitiken?

Flera organisationer och myndigheter har i uppdrag att analysera målgruppen med utgångspunkt i ungdomspolitikens mål ”Alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen”. Analyserna som
redovisas i november 2019, ska bidra till utveckling av regeringens ungdomspolitik; utgöra
underlag för en kommande skrivelse till riksdagen och ett nytt handlingsprogram för ungdomspolitiken. Den ska även bidra till Sveriges genomförande av Europeiska unionens ungdomsstrategi.

Din/er analys och reflektion:
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Nationella strategier från 2018 och framåt
Nationella handlingsplanen för Agenda 2030 - visar vägen för folkhälsoarbetet?

Sveriges handlingsplan 2018-2020 syftar till att, med utgångspunkt i statliga åtgärder,
underlätta för alla aktörer i arbetet för en hållbar utveckling. Planen lyfter fram centrala och
tvärsektoriella åtgärder under sex fokusområden (utifrån Agenda 2030-delegationens förslag)
varav det första området är:
1. Ett jämlikt och jämställt samhälle.
Exempel på åtgärder: Jämlika livschanser ska skapas, en god och jämlik hälsa ska främjas, ett
effektivt och långsiktig jämställdhetsarbete bedrivas, sektorsövergripande åtgärder ska genomföras.

Planen redogör också för fyra nyckelfaktorer för genomförandet: styrning och uppföljning;
lokalt och regionalt genomförande, samverkan och partnerskap samt internationellt ledarskap.
I dessa avsnitt redovisas åtgärder som i flera delar berör kommunsektorn.
Agenda 2030 - hälsoaspekter och en stark jämlikhetsprincip finns i alla mål
Agenda 2030 antogs av FN:s alla medlemsstater 2015 i syfte att utrota fattigdom och hunger, förverkliga
de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Då faktorer som påverkar hälsan,
hälsans bestämningsfaktorer, är många och finns inom alla samhällsområden, har därför majoriteten av
de 17 globala målen betydelse för och påverkar hälsan. Dessutom handlar ett av målen (3) specifikt om
att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.
Här WHOs bild av hur folkhälsa (mål 3) samspelar med övriga globala mål.
Glokala Sverige – stöd i spridning av kunskap och engagemang kring Agenda 2030
För att uppnå målen i Agenda 2030 krävs kunskap, engagemang och ledarskap på alla nivåer. Svenska
FN-förbundet och SKL, finansierat av Sida, stöttar kommuner och regioner i arbetet genom ett treårigt
kommunikationssatsning – lokala utbildningsinsatser, regionala träffar och en årlig nationell konferens.
För er som ännu inte är med, nu kan ni anmäla ert intresse för 2020, ansök senast 25 nov.
På SKLs webb finns lärande exempel på kommuners och regioners arbete med agendan och SKLs
arbete som bidrar till målen. Se även SKLs inspirationsskrift i avsnittet Stöd längre fram i detta dokument,
med exempel från kommuner och regioners styrning och ledning för hållbar utveckling - Agenda 2030,
utifrån OECDs modell med framgångsfaktorer för genomförandet.

Stärkta förutsättningar för socialt hållbar stadsutveckling inkl. folkhälsa

Regeringen vill på olika sätt stärka kommuners förutsättningar att utveckla gröna, hälsosamma
och trygga städer där människor möts och innovationer skapas. Några exempel är:






den nationella strategin Levande städer - politik för en hållbar stadsutveckling lyfter att
detta omfattar många frågor som fysisk planering, bostäder, transporter, regional tillväxt
och sociala frågor som jämställdhet, jämlikhet och folkhälsa, samt att många befintliga
nationella mål inom olika politikområden därför är relevanta.
ett Råd för hållbara städer är inrättat med 10 myndigheter samt representant från
Länsstyrelsen och kommuner (SKL). De ska samverka för att stärka och genomföra
regeringens politik för hållbara städer. Uppdraget sträcker sig till 2022.
rådet driver en webbplats "Hållbar stad", ett forum för kunskapsspridning och goda
exempel. Här finns också kommande utlysningar till kommuner.
nytt regeringsuppdrag i augusti 2019 i syfte att öka regeringens kunskap, bland annat
genom att kartlägga verktyg och metoder som används för att mäta och synliggöra
effekten av social hållbarhet.
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Sveriges globala samarbete inom hållbar utveckling – tre strategier 2018-2022

Strategin för Sveriges globala utvecklingssamarbete ska bidra till hållbar social utveckling
genom en förbättrad jämlik och jämställd hälsa, utbildning av god kvalitet genom hela livet,
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.
Andra frågor är hälsohot som antibiotikaresistens och riskfaktorer som är kopplade till
exempel ohälsosam mat, fysisk inaktivitet och alkohol. Strategin kompletterar de två tidigare
beslutade strategierna för hållbar ekonomisk utveckling respektive hållbar miljö.

Strategi för Sveriges samarbete med FNs organisation för jämställdhet 2018-2022

Regeringen har en strategi för samarbete med FN:s organisation för jämställdhet och kvinnors
egenmakt (UN Women) för perioden 2018–2022. Sverige är en stor givare till UN Women
som verkar för att främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt och rättigheter över
hela världen, såväl på global, regional som nationell nivå.

Din/er analys och reflektion:

Stärkt stöd i föräldraskapet – mer jämlik hälsa och utveckling bland barnen

Sedan 2018 finns en nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd som ersätter den tidigare
från 2009. Målsättning är att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela
uppväxt. Barnrättsperspektivet, jämställdhet, jämlikhet och jämlikhet i hälsa, är centrala
utgångspunkter i genomförandet. I strategin beskrivs roll- och ansvarsfördelning mellan stat,
regering, kommuner, regioner, civilsamhället och arbetsgivare.
Strategi för psykisk hälsa 2016-2020 – främjande och förebyggande

Regeringens strategi för statens insatser inom området psykisk hälsa utgår från fem fokusområden som har identifierats som de mest angelägna för att stärka den psykiska hälsan,
motverka psykisk ohälsa och förebygga suicid: främjande och förebyggande, tidiga och
tillgängliga insatser, utsatta grupper, delaktighet och rättigheter samt ledarskap.
Strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017-2026

Strategin inbegriper åtgärder som stärker skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, insatser mot
våld i samkönade relationer, arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt åtgärder som
motarbetar destruktiv maskulinitet och hederstänkande. Förebyggande insatser och mäns
delaktighet betonas särskilt. Kopplat till strategin finns ett åtgärdsprogram 2017-2020.
Treårig satsning på stöd till jämställdhet och kvinnofrid
Överenskommelsen 2018-2020 mellan regeringen och SKL ska stärka stödet till jämställdhetsarbete i
kommuner och regioner och till arbetet för att förebygga mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära
relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Även samverkan på nationell, regional och lokal nivå
ska stärkas.
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En långsiktig strategi för minskad segregation – förstärks av folkhälsopolitiken

Med strategin för att minska och motverka segregation 2018-2028 vill regeringen förtydliga
statens roll och bidra till goda förutsättningar för kommuner, regioner och andra aktörer i
arbetet. Insatserna omfattar arbete för att förbättra situationen i områden med socioekonomiska
utmaningar och att förändra strukturer som orsakar segregation. Fem prioriterade områden lyfts:
boende, utbildning, arbetsmarknad, demokrati och civilsamhälle samt brottslighet. Bedömning
görs att den nya folkhälsopolitiken och arbetet för att minska segregation stärker varandra.

Kraftsamling för demokratin – en strategi och kommitté 2018-2021

I strategin för att främja, förankra och försvara demokratin vill regeringen ta ett samlat grepp
om pågående och framtida insatser för att slå vakt om och stärka demokratin. Bland annat
lyfts att ”Ett starkt välfärdssamhälle med bra och jämlika levnadsvillkor ger goda förutsättningar för en uthållig demokrati.” Som del i arbetet finns kommittén Demokratin 100 år –
samling för en stark demokrati som ska engagera hela samhället för att högtidlighålla att det år
2021 gått 100 år sedan kvinnor för första gången fick rösta i val till riksdagen i Sverige.

Din/er analys och reflektion:

Regeringens uppdrag till myndigheter som slutredovisas 2019 - 2022
Pilotprojekt för god och jämlik folkhälsa 2019-2020 – utifrån nya folkhälsopolitiken

För att skapa bättre förutsättningar för det lokala främjande och förebyggande folkhälsoarbetet
fick länsstyrelserna hösten 2018 i Stockholms och Västerbottens län i uppdrag av regeringen
att ta fram en plan för var sitt pilotprojekt 2019-2020. Nu ska de i samverkan med andra
aktörer ta fram metoder för samordning av ett tvärsektoriellt regionalt arbete för en god och
jämlik hälsa. Uppdraget ska genomföras utifrån folkhälsopolitikens 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 samt 8) en jämlik och hälsofrämjande
hälso- och sjukvård.
Folkhälsomyndigheten utvecklar en stödstruktur för folkhälsoarbetet

Folkhälsomyndigheten (FoHM) ska:




utveckla en stödstruktur för det statliga folkhälsoarbetet som möjliggör systematiska
och samordnade insatser
se över och ange vilka politikområdesmål som har betydelse för att nå det övergripande
folkhälsomålet, samt om de är adekvata ur ett jämlik hälsa-perspektiv
utreda och föreslå hur respektive målområde kan följas upp via ett antal indikatorer som
speglar viktiga aspekter av en god och jämlik hälsa, och bakomliggande förutsättningar
på samhällsnivå. Indikatorerna ska gå att följa upp på nationell, regional och lokal nivå,
och börja användas för uppföljningspolitiken från 1 juli 2020.

FoHMs övriga pågående uppdrag finns på Ekonomistyrningsverket där myndigheters årliga
regleringsbrev finns samt ändringsbeslut under året (bl.a. ovan nämnda uppdrag, punkt 16)

18 (29)

2019-10-04

19 (29)

Bakgrund
Efter att kommissionen för jämlik hälsa avslutat sitt uppdrag la regeringen i maj 2018 fram en
proposition som understryker att folkhälsoarbetet är ett gemensamt ansvar och kräver insatser från
de flesta sektorer i samhället. Riksdagen godkände i juni 2018 regeringens förslag om en
omformulering av det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken och om en ny målstruktur
för folkhälsoarbetet (8 målområden). För att ytterligare stärka folkhälsopolitiken och underlätta
folkhälsoarbetet på samtliga samhällsnivåer, la regeringen dessutom fram flera förslag. Exempel var
utveckling av Folkhälsomyndighetens verksamhet och uppdrag, utveckling av uppföljnings- och
utvärderingssystemet med stärkt fokus på jämlik hälsa samt genomförande av pilotprojekt på regional
nivå i syfte att utveckla metoder och arbetssätt.
Tips! Det finns mycket kunskap att hämta i de olika betänkanden av Kommissionen för jämlik hälsa,
exempelvis i betänkande 1 (av 3) görs en djupgående analys över den ojämlika hälsan och dess
orsaker och i slutbetänkandet lyfts förslag till staten kommuner och regioner.

Uppdrag kring uppföljning av Agenda 2030 – nationellt, regionalt och lokalt (SCB, SK)





Statistiska Centralbyrån (SCB) har i uppdrag att bygga upp och samordna ett nationellt
uppföljningssystem för statistisk analys av hur Sverige lever upp till målen i Agenda
2030. Delredovisning i mars 2019, 2020, 2021. SCB ska också lämna statistiska lägesrapporter kring Sveriges genomförande av Agenda 2030 i oktober 2019, 2020, 2021.
Statskontoret har i uppdrag att analysera och följa upp om, och i så fall hur myndigheter,
kommuner och regioner använder sig av Agenda 2030 för att utveckla sitt hållbarhetsarbete samt hur samarbeten mellan olika aktörer stärkts med utgångspunkt i regeringens
handlingsplan för det nationella genomförandet av agendan 2018- 2020. Delredovisning i
oktober 2019 och slutredovisning juni 2020.

Kolada - stöd i uppföljning av kommuner och regioners arbete för Agenda 2030
Sedan våren 2019 finns ett urval av nyckeltal i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) som stöd
för kommuner och regioner i arbete för hållbar utveckling/Agenda 2030.

Arbetet med hållbar utveckling ska stödjas och stärkas i regionalt tillväxtarbete (TVV)

Tillväxtverket har fått i uppdrag att under 2019-2022 utveckla och stärka arbetet med hållbar
utveckling i det regionala tillväxtarbetet. Detta ska bland annat ske genom utveckling av
metoder och lärande samt genom utlysning av medel som ska användas till att sprida
erfarenheter och främja samverkan mellan regioner och statliga myndigheter. Insatser ska leda
till resultat genom att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integreras i ordinarie
verksamhet och därmed bidra till att stärka redan pågående processer med hållbar utveckling
på regional nivå.
Regionala utvecklingsstrategier – inspiration till uppföljning och lärande
Rapporten Så fungerar det regionala lärandet 2019 från Region Örebro (genomförd av Oxford
Research) presenterar resultatet av en omvärldsanalys kring hur ett antal olika regioner arbetar med
lärande, analys och uppföljning av sina regionala utvecklingsstrategier (RUS). Hänsyn tas också till
integreringen av hållbarhet och bredare samhällsutmaningar i regionala analyser.

Din/er analys och reflektion:
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Förslag till uppföljning av de jämställdhetspolitiska målen (Jämy)

Jämställhetsmyndigheten har redovisat ett förslag till fördjupade uppföljningar av regeringens
jämställdhetspolitik utifrån de jämställdhetspolitiska delmålen. I rapporten presenteras
förslaget till system för uppföljning och analys av jämställdhetspolitiken, inklusive exempel
på möjliga områden för fördjupade uppföljningar. Rapporten lyfter också utvecklingsbehov
kopplade till indikatorer för jämställdhetspolitiken samt utvecklingsmöjligheter av systemet
för uppföljning och analys.

Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (Jämy)

Jämställdhetsmyndigheten övertar det uppdrag som ursprungligen gavs till Nationella
sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet att, i likhet med uppdraget om
jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), stödja de statliga universiteten och högskolorna
under 2016-2019 i deras arbete med jämställdhetsintegrering (JiHU). Utifrån egna, framtagna
planer, ska jämställdhet ska bli en ordinarie del av verksamheten, till exempel i lärosätets
styr- och ledningsprocesser. Delrapporten Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet
lämnades i mars 2019. Slutredovisning i mars 2020.

Praktiska tillämpningen av barnets rättigheter – stöd till kommuner och regioner (BO m.fl.)






Barnombudsmannen (BO) har sedan 2017 i uppdrag att stödja myndigheter, kommuner
och regioner i deras arbete med den praktiska tillämpningen av barnkonventionen:
Kunskapslyftet för barnets rättigheter. År 2019 utvidgade regeringen satsningen till att
omfatta 12 myndigheter.
I juni 2019 fick Länsstyrelserna i uppdrag att stödja kommuner och regioner i deras
arbete med barnets rättigheter. Dialog ska föras med SKL. Länsstyrelsen i Dalarnas län
har samordningsansvaret.
I maj 2018 uppdrog Regeringskansliet åt Karin Åhman att biträda Socialdepartementet
med att utforma en vägledning som kan utgöra ett stöd för hur man metodmässigt kan gå
tillväga vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter.
Vägledningen lämnades in i maj 2019. I dagsläget är det oklart när, var och i vilken form
den kommer att publiceras.

Barnperspektivet blir nytt moment i samhällsplaneringen (Boverket)

För att säkerställa att barn och ungas rättigheter tas hänsyn till i samhällsplaneringen har Boverket
fått i uppdrag att undersöka den praktiska tillämpningen av barnkonventionen - inom ramen för
regeringens satsning på socialt hållbar stadsutveckling. Uppdraget handlar dels om myndighetens
interna arbete för att öka de anställdas kunskap om barns rättigheter och dels om att undersöka
hur kommuner och länsstyrelser arbetar för att efterleva barnkonventionen i samhällsplaneringen.
Redovisas november 2020.

Din/er analys och reflektion:
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Pilotverksamhet för barnhälsovård – god och jämlik hälsa bland alla barn (SoS)

Socialstyrelsen ska genomföra en pilotverksamhet som ska stärka förutsättningarna för en god
och jämlik hälsa bland barn, med fokus på psykisk hälsa, i syfte är att ta fram en metod
baserad på evidens och beprövad erfarenhet. Särskilt fokusera är om utökade hembesöksprogram från barnhälsovården och socialtjänsten, kan vara en effektiv metod för att förbättra
hälsan hos barn i områden med socioekonomiska utmaningar. Socialstyrelsen avgör vilka
regioner och kommuner som ska ingå i piloten som startar våren 2020 och pågår till 2022.
Ökad tillgänglighet i barnhälsovården – god hälsa för alla barn
Överenskommelsen 2019 (fortsättning från 2018) mellan regeringen och SKL syftar till att stärka det
barnhälsovården redan gör, och att arbeta på nya sätt för att nå ut mer till barn och familjer i områden
med sociala och ekonomiska utmaningar. På sikt är syftet att bidra till minskade skillnader i hälsa
mellan olika grupper. En viktig del är samverkan mellan barnhälsovård, socialtjänst och tandvård.

Barns skydd mot smittsamma sjukdomar ska stärkas – HPV vaccin även för pojkar (FoHM)

Folkhälsomyndigheten ska förstärka arbetet med information och kommunikation kring
vaccinationer för barn. Syftet är att utveckla det arbete som regionerna och kommunerna redan
bedriver. Alla flickor och pojkar har rätt till kostnadsfri vaccination mot nio allvarliga
sjukdomar. Det finns inga krav på obligatorisk vaccination, utan det avgör föräldrarna.
Slutredovisas januari 2021. Regeringen avser också att utöka vaccinationsprogrammet med
HPV-vaccination även för pojkar med start hösten 2020.
Stöd i utveckling av föräldraskapsstöd – mer jämlik hälsa och utveckling bland barn





Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) ska stödja genomförandet av
regeringens nationella strategi för stärkt föräldraskapsstöd. Delredovisas april 2020 och
slutredovisas april 2022.
MFoF ska följa upp strategins mål och målområden samt ta fram och utveckla
indikatorer för uppföljning över tid. Slutredovisas senast juni 2020.
Länsstyrelserna ska 2018–2021 stödja kommuner, regioner och andra föräldraskapsstödjande aktörer i att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i
huvudsak universellt stöd i föräldraskapet.

Informationssatsning för bättre hälsa, stöd och eftervård till kvinnor som fött barn (SoS)

Flera uppdrag pågår för att stärka kvinnors hälsa, stärka förlossningsvården och vården av för
tidigt födda barn. Ett exempel är uppdraget till Socialstyrelsen om en informationssatsning till
gravida och nyförlösta kvinnor kring hälsofrågor kopplade till förlossningen. Fokus är det stöd
och vård som kvinnorna kan ha behov av efter graviditeten. Slutredovisas februari 2021.
Alla föräldrar ska kunna känna sig trygga hela vägen – före, under, efter graviditeten
Överenskommelserna 2015 – 2022 mellan regeringen och SKL syftar till förbättrad förlossningsvård och
insatser för kvinnors hälsa som en del i arbetet för en mer jämställd och jämlik hälso- och sjukvård.
Mödra- och förlossningsvården håller hög kvalitet, men utvecklingsområden finns. Läs gärna SKLs
strategiska plan som syftar till att stödja regionernas arbete genom möjliga strategier för förbättringsarbetet.
Öppen förskola för språk och integration
Överenskommelsen 2018-2020 mellan regeringen och SKL syftar till att påskynda etableringen för utrikes
födda kvinnor och öka deltagandet i förskolan. I flera kommuner är den öppna förskolan en viktig
mötesplats. Här kan föräldrar stärkas i sin föräldraroll, umgås med sina barn och andra vuxna samt få
information om förskolans viktiga roll för barnens utveckling.
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Lärandet i hälsofrämjande skolutveckling behöver utvecklas – del av kvalitetsarbetet

Det är en av Skolverkets slutsatser efter deras uppdrag kring insatser för att förbättra det
förebyggande och främjande arbetet inom elevhälsan, i syfte att stödja flickorna och pojkarnas
utveckling mot utbildningens mål. Slutredovisningen lyfter också att elevhälsouppdraget
behöver organiseras utifrån en skolgemensam kultur där betydelsen av hälsofrämjande arbete,
och detta sätt att tänka och utveckla skolan, behöver genomsyra all verksamhet på skolan systematiskt och långsiktigt för att bli hållbart över tid. De hälsofrämjande perspektiven behöver
ingå som en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet och därmed lyftas högre upp på
agendan i planering, genom-förande, uppföljning och analys. Ett tydligt mål är en gemensam
hälsofrämjande kultur.

Mer rörelse under skoldagen – även i specialskolan (Skolverket)

I februari 2019 presenterade Skolverket sitt tilläggsuppdrag kring mer rörelse för alla flickor
och pojkar i grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Förslaget är en utökning av ämnet
idrott och hälsa för specialskolan med 100 timmar och att undervisningstiden för elevens val
samtidigt minskas i motsvarande omfattning. Bedömningen är att detta skulle få störst effekt
för de äldre eleverna och föreslår därför en utökning i årskurs 7 – 10. Det överensstämmer
med de förslag som Skolverket lämnade för grundskolan, vilket gäller från hösten 2019.
Förbättrad samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten

För att flickor och pojkar i behov av tidiga och samordnade insatser ska få sina behov
tillgodosedda, har Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett
treårigt utvecklingsarbete i syfte att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och
sjukvården och socialtjänsten. Goda exempel och framgångsfaktorer ska identifieras, men
också juridiska och strukturella hinder för samverkan. Slutredovisas senast januari 2021.

Fler unga och nyanlända i arbete/studier – stöd till kommuner och regioner (MUCF, Dua)





Förebyggande åtgärder, tidiga insatser och bättre samverkan krävs för att unga flickor och
pojkar som varken arbetar eller studerar ska minska. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har därför ett permanent uppdrag att stödja aktörer som arbetar
med ungdomars etablering – främst till kommuner, men också till psykiatrin och sjuk- och
hälsovård inom regioner. Lokal organisations- och verksamhetsutveckling ska prioriteras.
Hinder, i exempelvis regelverk, ska också rapporteras.
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) ska verka för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå samt främja
statlig och kommunal samverkan. Uppdraget redovisas februari 2021.

Din/er analys och reflektion:
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Regeringsuppdrag kring psykisk hälsa (FoHM, SoS)








Mindre stigma kring psykisk ohälsa och suicid. Folkhälsomyndigheten (FoHM) ska
förbereda och genomföra en informations- och kunskapshöjande insats 2019-2020 i
syfte att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid. FoHM har sedan 2017 ansvar
för samordning av arbetet kring psykisk hälsa och suicid på nationell nivå.
Webbaserad utbildning om psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga. FoHM får i
uppdrag att ta fram en kostnadsfri webbaserad utbildning för ledare i ideella
organisationer som anordnar aktiviteter för barn och unga. Lansering oktober 2019.
Utbildningsmaterial för bättre bemötande i vården. Socialstyrelsen ska ta fram och
sprida utbildningsmaterial till personal som arbetar med sjukvård för personer med
psykisk ohälsa, i syfte att förbättra bemötandet. Slutredovisning november 2019.
Förbättrade insatser - psykisk ohälsa och beroende Socialstyrelsen ska kartlägga och
analysera hur vård och omsorg fungerar för att få kunskap om hur insatserna kan
förbättras för personer med samsjuklighet. Slutredovisas november 2019.
Socialstyrelsens uppdrag syftar till att utveckla, sprida och använda bästa möjliga
kunskap inom hälso- och sjukvården i kommuner och regioner. Genom exempelvis
samverkan med regionala stödstrukturer ska de stödja kunskapsutveckling på regional
och lokal nivå. Uppdraget delredovisas april 2020 och slutredovisas senast april 2021.

Psykisk hälsa – förebyggande, vård och stöd
Överenskommelsen 2019 mellan regeringen och SKL ska stärka utvecklingen som skett genom tidigare
satsningar och bidra till insatser som utvecklar vård och stöd för personer med psykisk ohälsa, samt
insatser som utvecklar det förebyggande arbetet för att minska andelen som drabbas av psykisk ohälsa.

Ökad kunskap om suicidprevention och stöd till efterlevande (SoS)

Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram och sprida kunskap som kan stödja hälso- och
sjukvårdens samt socialtjänstens arbete med att förebygga suicid. De ska även ta fram och
sprida kunskap för att stödet till personer som förlorat en anhörig eller närstående i suicid ska
kunna stärkas. Uppdraget delrapporteras årligen i november och slutredovisas november 2022.
Hur kan suicid beaktas i planering av den fysisk miljön?
En del i det suicidpreventiva arbetet handlar om att skapa fysiska miljöer som främjar trygghet och
försvårar för människor att ta sitt liv. I SKL:s skrift Förebygga suicid i fysisk miljö - ett inspirationsmaterial för kommunernas arbete lyfts erfarenheter från flera svenska kommuner fram.

Stärkt nationell uppföljning av primärvården – en jämlik hälso- och sjukvård (SoS)

Socialstyrelsen får i uppdrag att utveckla den nationella uppföljningen av primärvården.
Uppdraget består av tre delar: möjligheter för nationell insamling av registeruppgifter från
primärvården, om förutsättningarna för att på aggregerad nivå inhämta resultat för ett antal
utvalda indikatorer i syfte att följa omställningen till en mer nära vård samt att följa upp,
analysera och rapportera hur omställningsarbetet i regionerna och kommunerna utvecklas.
Uppdraget redovisas senast juni 2022.

Din/er analys och reflektion:
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Minskat tobaksbruk – tillsynsvägledning, opinion, uppföljning av ny lag (FoHM)

Regeringens ambition och målsättning är ett rökfritt Sverige år 2025. Folkhälsomyndigheten
får i uppdrag att ta fram en utökad tillsynsvägledning till länsstyrelser och kommuner samt
stärka stödet till ideella organisationer som arbetar tobaksförebyggande. De ska även
genomföra insatser för att skapa kännedom hos allmänheten, och följa upp effekterna av den
nya tobakslagen från juli 2019. Uppdraget slutredovisas december 2020.

Insatser för att förebygga missbruk och kriminalitet bland unga 15-20 år (SoS)

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra en forskningsstudie kring tidiga insatser för
att motverka missbruk och kriminalitet. Studiens målgrupp är unga som lagförts för brott
enligt narkotikastrafflagen. Kartläggning ska också ske av effektiva modeller och samverkansformer som används för att uppmärksamma barn och unga i 15-20 års ålder som använt
narkotika. Samsjuklighet med annan psykisk sjukdom eller ohälsa är vanligt bland personer
med missbruk och beroende, vilket ska beaktas i studien. Slutredovisas senast december 2020.

Din/er analys och reflektion:

Kraftsamling mot våldsförebyggande – inklusive hedersrelaterat våld (JäMy, SoS mfl.)

Flera satsningar pågår inom ramen för arbetet med regeringens nationella strategi för att
förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor 2017-2026. Några exempel:












Jämställdhetsmyndigheten har ett nytt uppdrag med särskilt fokus på hedersrelaterat våld
och förtryck, och barns situation. Myndigheten ska också ta fram en forskningsöversikt
över våldsförebyggande arbete, inklusive arbetet i skola och föreningsliv, när det gäller
hela området mäns våld mot kvinnor.
Via Länsstyrelsen sker lokal och regional förstärkning, exempelvis flera regionala
resurscentra och webbstöd om hedersrelaterat våld till yrkesverksamma.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys utvärderar det nationella uppdraget att förebygga
och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck som Länsstyrelsen i Östergötland län har
kring samordning och stöd. Syftet är att ge regeringen underlag för beslut om ett permanent
nationellt och sektorsövergripande uppdrag. Redovisas juni 2020.
Barn och vuxna som utsätts för våld av närstående kan uppleva många hinder för att
berätta om utsattheten och söka stöd. Fem myndigheter; Jämställdhetsmyndigheten,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen, har fått i
uppdrag att verka för ökad upptäckt av våld.
Socialstyrelsen ska ta fram kunskapsstöd och vägledning för förebyggande arbete för
socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt elevhälsan, samt genomföra fortbildning om
hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning. Slutredovisas november 2021.
Jämställdhetsmyndigheten stödjer högskolor och universitet genom utbildningsinsatser
och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga, i frågor som rör mäns våld
mot kvinnor och våld i nära relationer. Flera frågor som exempelvis hedersrelaterat våld
och förtryck, könsstympning av kvinnor och prostitution ingår i uppdraget. Delrapporten
Utbildning för ökad kunskap lämnades våren 2019. Slutredovisning i mars 2020.
En första uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns
våld mot kvinnor ska rapporteras senast 31 januari 2020.
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Förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor (Jämy)

I syfte att ytterligare stärka och komplettera det arbete som initierats genom ovan nämnda
nationella strategi, har regeringen beslutat om en handlingsplan för att förebygga och motverka
könsstympning av flickor och kvinnor och för att förbättra stödet till redan utsatta. Bland de nya
åtgärderna i handlingsplanen finns uppdrag till Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten och
Linköpings universitet. Jämställdhetsmyndighetens uppdrag går ut på att hitta effektiva
arbetssätt för attitydförändring och sprida detta till de aktörer som möter kvinnor och flickor i
riskzon för könsstympning. Fokus är fritids- och ungdomsverksamhet och andra mötesplatser.
Uppdragen slutrapporteras i september 2020.

Din/er analys och reflektion:

Satsningar för att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter (Jämy, FoHM mfl.)






Flera myndigheter har uppdrag att vara strategiska myndigheter med uppdrag att i sin
verksamhet främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. I uppdraget ingår att
identifiera utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser vidta samt
genomföra 2018–2020. Slutredovisas februari 2020. Myndigheter: Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens skolverk,
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Statens kulturråd, Migrationsverket och
Jämställdhetsmyndigheten vars delredovisning lämnades våren 2019.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått i uppdrag att
stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. Slutredovisas
mars 2021.
Regeringen avser att förstärka arbetet, utifrån den nationella strategin för lika rättigheter
och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2015, genom
en handlingsplan för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

Stärkt minoritetspolitik

En särskild utredare är utsedd med uppdrag att analysera och föreslå hur ansvaret för
samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras. Syftet är att
skapa en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik.
Uppdraget ska redovisas senast april 2020.

Din/er analys och reflektion:

Rikstäckande områdesindelning för uppföljning av socioekonomiska förhållanden (SCB)

Statistiska centralbyrån ska genomföra en rikstäckande områdesindelning för statistisk
uppföljning av socioekonomiska förhållanden. Bakgrunden är flera tecken på att segregationen
har ökat under en längre tid och att antalet områden med socioekonomiska utmaningar har blivit
fler. Det finns t ex. ett flertal bostadsområden som avviker väsentligt från riksgenomsnittet vad
gäller bl.a. arbetslöshet, skolresultat, inkomst, hälsa och trygghet. Skillnaderna i uppväxt- och
levnadsförhållanden mellan olika områden är fortsatt stora.
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Granskning av statens insatser för att förebygga sociala problem i utsatta områden (RRV)

Riksrevisionen granskning syftar till att undersöka hur statliga insatser som riktar sig till
socialt utsatta områden fungerar och genomförs i det lokala sammanhanget. Granskningen ska
bland annat svara på frågan om statens insatser skapar goda förutsättningar för aktörer på plats
i de aktuella områdena att motverka sociala problem. Resultatet presenteras i mars 2020.
Vill du veta mer om myndigheters huvudsakliga uppgifter och pågående uppdrag?
Utöver de generella regelverken om ekonomisk styrning och myndigheternas befogenheter och
skyldigheter, beslutar regeringen om förutsättningarna för varje myndighets verksamhet. Det sker i
myndighetens instruktion (huvudsakliga uppgifter), i de årliga regleringsbreven (budget, uppdrag) och
i särskilda beslut om uppdrag. Instruktionerna finns på riksdagens webbplats och regleringsbreven
på Ekonomistyrningsverkets webb.

Stöd och verktyg – styrning, ledning och uppföljning
Öppna jämförelser Folkhälsa 2019 – nu med mer stöd i analys och förbättringsarbete

Syftet med Öppna jämförelser (ÖJ) är att stimulera regioner och kommuner att analysera sin
verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Öppna
jämförelser folkhälsa har tidigare genomförts år 2009 och 2014, och har nu utvecklats med
stödmaterial och verktyg som underlag för fortsatta analysarbete eller för att kommunicera
resultaten med ledningar och nämnder.
Stöd och verktyg







Rapporten innehåller forskning, resultat och möjliga förbättringsområden.
Faktablad om ÖJ folkhälsa till kommun- och regionledningar
Kommunspecifika rapporter direkt, direkt, direkt för ett urval indikatorer ur ÖJ Folkhälsa, som
också fritt användas för att sätta ihop en egen presentation
Verktygslåda Folkhälsostatistik med mallar, filmer och annat stöd för att följa upp, analysera och
arbeta med resultaten som en del av förbättringsarbetet i verksamheterna.
ÖJ Folkhälsa i databasen Kolada, för jämförelser med riket, regioner och liknande kommuner
utifrån invånarnas socioekonomi.
Sociala kompassen för att ytterligare komplettera och nyansera bilden av socioekonomiska
förhållanden i olika kommuner – komplement till Kommunrapporterna

Nya webb kring folkhälsostatistik på Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndighetens (FoHM))webb finns nya möjligheter under ingången Statistik &
rapportering. Här kan du direkt välja olika databaser för egna bearbetningar eller kommenterad
statistik (texter som kan användas i egna rapporter). Två särskilda nyheter:
-

Statistik A-Ö, Statistik inom folkhälsa: bra att använda om du inte riktigt vet var du ska
börja leta, t.ex. Allmän hälsa.
I Folkhälsodata kan du nu hitta resultat utifrån folkhälsopolitikens åtta målområden,
även på kommunal nivå för vissa.
Om du vill komplettera de kommunrapporter som finns till ÖJ Folkhälsa (se ovan) så har
(FoHM) gjort om sina kommunfaktablad från pdf till interaktiva (obs! Ej kommenterade).

2019-10-04

Antal besök inom öppen vård – bra att ha koll på inom folkhälsoarbetet

SKL presenterar varje år statistik om verksamhet och ekonomi i regioner, uppdelad på hälsooch sjukvård samt regional utveckling, med syftet att underlätta jämförelser. Verksamhetsstatistiken innehåller bland annat uppgifter om antal besök inom öppen vård uppdelad på
verksamhet och till vilken yrkesgrupp besöket är. Nu finns också en webbaserad visualisering
av statistiken.

Din/er analys och reflektion:

OECD:s modell – framgångsfaktorer för genomförande av Agenda 2030

OECD:s modell för samstämmig politik för hållbar utveckling är generell, universell och
bygger på erfarenheter från ett flertal länders arbeten med hållbar utveckling. Syftet är att
systematiskt integrera de tre dimensionerna av hållbar utveckling i policyutvecklingen.
Åtta komponenter finns som också är att betrakta som framgångsfaktorer för genomförandet
på lokal och regional nivå. Modellen har översatts till svensk kontext av Agenda 2030delegationen1.
Tips! Läs gärna SKLs nya skrift Ledarskap för hållbar utveckling - Agenda 2030 i kommuner och
regioner utifrån OECDs modell. Skriftens syftet är att inspirera kommuner och regioner att lära av
varandra för att komma igång med samt vidareutveckla arbetet att genomföra Agenda 2030.

Webbaserad guide för finansiering av hälsofrämjande satsningar

På initiativ av EuroHealthNet (WHO) kommer det slutet av 2019 finnas ett webbaserat
verktyg för hur finansiering av hälsofrämjande satsningar kan ske i syfte att minska
skillnaderna i hälsa. Tillsvidare kan du läsa grunden till verktyget och hur investeringar kan
mobiliseras bland aktörer. Exemplen finns bland annat från svenska kommuners arbete.
Målgruppen är planerare, beslutsfattare för politik och investeringar inom alla områden och
aktörer som är av betydelse för folkhälsa. Guiden tar höjd för bland annat FNs Agenda 2030
och WHOs European Health Equity Status Report 2019.

Din/er analys och reflektion:

1

Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet (SOU 2019:13, sid 52-53)
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Välfärdsmått även kring socialt hållbar samhällsutveckling – inte bara BNP/BRP

Behov lyfts, såväl globalt som i Sverige, av bredare mått för att mäta samhällsutvecklingen
- inte bara ekonomisk tillväxt i form av BNP eller den regionala varianten BRP. De säger inget
om värdet av produktionen har lett till ökad livskvalitet för medborgarna eller om det skett på ett
sätt som inte äventyrar kommande generationers möjlighet till välfärd.
Exempel på nya välfärdsmått:


EUs instrument Social Progress Index (SPI) mäter ett lands välstånd och sociala
framsteg utifrån sociala faktorer och förutsättningar för välmående som tillgång till mat
och tak över huvudet, hälsa, utbildning sjukvård, miljömässig hållbarhet, social sammanhållning samt frihet och rättigheter att göra egna livsval. Rankningen 2019 pekar ut Norge
som det mest socialt utvecklade landet, medan Sverige hamnar på plats 5.



Nationellt: Regeringen presenterade 2017 ett nytt ramverk för att kunna följa både
ekonomins långsiktiga hållbarhet och människors livskvalitet. Som komplement till BNP
finns mått på välstånd som belyser ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter av
livskvalitet (t ex inkomst, utbildningsnivå, tillit och självskattad hälsa). Indikatorerna ska
ses över inför regeringens vårproposition år 2020.



Regionalt: Flera regioner i Sverige driver utveckling av ett nytt mätsystem BRP+ för
livskvalitet som Tillväxtverket och Reglab tagit fram. Det visar den långsiktiga
utvecklingen för regionala resurser, både ekonomiskt, socialt kapital, humankapital och
naturresurser. Mått på livskvalitet (t ex hälsa, välbefinnande, sociala relationer, bostad,
utbildning, arbete, trygghet) gör det möjligt att följa hur utveckling och prioriteringar av
resurser och tillgångar, påverkar dem som bor och lever i samhället - nu och i framtiden.

Din/er analys och reflektion:

Och så några satsningar från SKL - ett mer hälsofrämjande samhälle

Många olika aktörer behöver arbeta tillsammans och långsiktigt för att klara välfärdens
utmaningar. De tre satsningarna Strategi för hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk
hälsa sätter gemensamt fokus på omställningen till en hållbar välfärd. De bidrar tillsammans
till ett hälsofrämjande samhälle där gemensamma arbetssätt för uppdragen är att arbeta
främjande, förebyggande och proaktivt med samordnade insatser utifrån gemensamma mål
och mätningar.

Tips på två av höstens SKLs seminarier/webbinarier:

-

16 oktober 2019: SKL:s tre satsningar kring ett mer hälsofrämjande samhälle: Strategi för
hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa. Hur hänger de ihop? Vad innebär det
lokalt och regionalt?
5 december 2019: Jämlikhet i hälsa! Med Agenda 2030 som hävstång – ett temaseminarium
som arrangeras av SKL och Folkhälsomyndigheten inom ramen för Mötesplats Social
hållbarhet. Medverkar gör bland annat Bettina Menne från WHO som koordinerar Agenda
2030-frågor inom WHO Europa
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