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Yttrande över Region Stockholms Strategi för
främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt
förebyggande av psykisk ohälsa
Vänsterpartiet anser att strategin i huvudsak är bra och väl formulerad. Vår
främsta oro är att detta bara blir vackra ord och meningar i ett
policydokument. Region Stockholm har under det blågröna styrets
utvecklat denna förmåga att i fler olika policys och strategidokument,
gällande både psykisk hälsa och folkhälsopolitik, formulera handlingslinjer
som alla kan ställa sig bakom. Problemet är att de flesta av dessa viktiga
dokument sedan bara ställs upp på en hylla och glöms bort. I vilket fall
finns de inte där, som utgångspunkter för beslut, när många styrelser och
nämnder inom regionen sammanträder. Inte heller är dessa fastslagna
strategidokument vägledande när det blågröna beslutar om regionens
budget. Det är först när orden kopplas till handling som strategin kan
förverkligas.
I strategidokumentet betonas OECD:s konstaterande att man uppnår stora
positiva samhällseffekter genom att etablera välbefinnande som en
grundläggande princip för ekonomistyrning och ekonomiska prioriteringar.
Flera andra forskningsprojekt visar detsamma, att psykisk hälsa och
välbefinnande är avgörande för en stads, en regions och ett lands framtida
utveckling. Det är uppenbart att om människorna mår bra så utvecklas
också samhället bättre. Samhällets styrande organ måste därför organisera
sin verksamhet så att målsättningen välbefinnande uppnås. Det kräver att
alla berörda styrelser och nämnder uppmärksammar frågan och dessutom
ges tillräckliga resurser för att kunna genomföra de åtgärder som bidrar till
god psykisk hälsa och välbefinnande. Dessutom måste man undersöka de
hinder som finns i den nuvarande organisationen för att effektivt kunna nå
de mål som satts upp.
I strategin framhålls att indikatorer ska utvecklas för att följa upp strategins
målbild, liksom att rapporteringsanvisningar ska utvecklas för att följa
nämnder och bolags genomförande av strategin. Vänsterpartiet vill
understryka vikten av att hela strategin och dess målsättningar följs upp
och utvärderas kontinuerligt.
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