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Sofia Elwér
Folkhälsa

Avsiktsförklaring för en god jämlik och jämställd folkhälsa i Västerbotten
RS 104-2021
Sammanfattning
Avsiktsförklaringen för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten har tagits fram av
”Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete”.
Pilotprojektet utgår från ett regeringsuppdrag till Länsstyrelsen och genomförs i samverkan mellan
Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå Universitet. Regionstyrelsen har
bidragit och lämnat remissvar under hösten 2020. Remissärende har beretts i regionala
utvecklingsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt regionstyrelsens förvaltning.
Avsiktsförklaringen syftar till att vara ett verktyg för att integrera folkhälsoperspektiv såväl i politiska
beslut som i praktisk verksamhet. Genom att underteckna dokumentet bekräftar Region
Västerbotten sin avsikt att inom sina ansvarsområden och utifrån sina förutsättningar leva upp till
dess avsikt.
Avsiktsförklaringen tar upp viktiga utgångspunkter i det gemensamma arbetet för en stärkt
folkhälsa i länet. Den bygger på vikten av samverkan för att nå gemensam framgång utan att
undanta någon aktör det egna ansvaret. Avsiktsförklaringen omfattar fem utgångspunkter, tre
prioriterade områden, huvudaktörernas roller och ansvar samt prioriterade konkreta
samverkansfrågor 2020-2025.
De tre prioriterade områdena utgår från det nationella folkhälsopolitiska målet om god och jämlik
hälsa samt de prioriterade områdena i det folkhälsopolitiska programmet för de norra regionerna.
Prioriteringarna stämmer därmed väl överens med regionens inriktning i folkhälsofrågor.
Avsiktsförklaringen knyter an till det fokus på långsiktig samverkan med länets 15 kommuner,
näringsliv, universitetet och civilsamhälle som är en starkt bärande del i regionplanen. Samverkan
över hela länet är centralt för att utjämna geografiska skillnader i hälsa. Samverkan med
lokalsamhället medger en anpassning till de lokala förutsättningarna och en tillämpning av kunskap
som blir relevant.
Avsiktsförklaringen ger också ett tydligt stöd för en utveckling mot hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete.
Avsiktsförklaringen har reviderats utifrån inkomna remissvar genom mindre justering och tillägg.
Flera av de synpunkter som regionen lyft i sitt remissvar har lett till justeringar i avsiktsförklaringen.
Statliga myndigheter med regional närvaro har lagts till som viktiga aktörer för samverkan. I samma
stycke har näringslivet bytts ut mot arbetslivet för att även täcka in arbetsmarknadens parter.

Förslag till beslut
Region Västerbotten ställer sig bakom avsiktsförklaringen.
Bedömda resultat och konsekvenser
Jämlikhet och jämställdhet är centralt i avsiktsförklaringen vilket stämmer väl överens med
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regionens ambitioner om att verka för jämlika levnadsvillkor och ett normbreddande
utvecklingsarbete som gör verksamheterna tillgängliga och attraktiva för fler människor med olika
bakgrund och perspektiv. Det innebär att avsiktsförklaringen lever upp till regionens krav kring att
jämlikhet och jämställdhet ska integreras i alla strategiska planer och strategier

Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
nej
Resurser och finansiering
Redogör för finansiering och vad som ska finansieras, tex tjänster, utrustning etc.
Bilagor
Bifoga de dokument som du tycker ger mer underlag till ärendet och större förståelse för de som
ska fatta beslut i frågan. Det kan vara utredningar, PM eller en rapport, kartor, ritningar mm
Beslut expedieras till
Ange, om möjligt, vilka verksamheter/funktioner som berörs av beslutet.

