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Regionstyrelsen
Rotel II

REMISS

Diarienummer
RS 2020-0535

Remissinstanser – se sändlista

Folkhälsopolicy för Region Stockholms arbete för en god hälsa
och minskade hälsoklyftor i befolkningen
Rotel II remitterar för yttrande bilagda tjänsteutlåtande från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och en remissversion av Folkhälsopolicy för Region
Stockholm. I remissen ligger att roteln vill ha remissinstansernas
synpunkter på förslaget till Folkhälsopolicy inför beslut i regionfullmäktige.
Folkhälsopolicyn avses att beslutas vid regionfullmäktiges sammanträde
den 16 november 2021.
I samband med remissperioden har det funnits möjlighet att delta i en
hearing om folkhälsopolicyn och att ställa frågor till projektgrupp och
projektägare. Remisshearingen har innehållit en kort presentation av
policyn, möjlighet att ställa frågor samt diskussion om verksamheternas
behov av stöd för kommunikation och implementering. Hearingens
målgrupp har varit handläggare inom Region Stockholm som ska besvara
remissen.
Remisstiden sträcker sig till den 17 juni 2021. Yttranden ska skickas till
regionledningskontorets registrator, e-post: registrator.lsf@sll.se. Ange
diarienummer RS 2020-0535. Respektive nämnd och bolag ansvarar för ett
samlat svar för alla sina respektive verksamheter.
Frågor kring remissen kan besvaras av Sara Wiklund Cardell, enheten för
hälsoutveckling, avdelningen för kunskapsutveckling, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, e-post: sara.wiklund-cardell@sll.se,
telefonnummer 08-123 133 54.
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Fel! Hittar inte
REMISS

Sändlista
Region Stockholm
Fastighets- och servicenämnden
Färdtjänstnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Karolinska universitetssjukhuset
Kulturnämnden
Patientnämnden
Revisorskollegiet
Stockholms läns sjukvårdsområde
Tillväxt- och regionplanenämnden
Trafiknämnden
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
AB Stockholms läns landstings internfinans
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Danderyds sjukhus AB
Folktandvården i Stockholms län AB
Landstingshuset i Stockholm AB
Locum AB
Medicarrier AB
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Stockholm Care AB
Södersjukhuset AB
Södertälje sjukhus AB
Tiohundra AB
För remissmottagares kännedom skickas även remissen utan
information om remisshearing till ett stort antal aktörer och
organisationer. Remissmottagare är aktörer som bedriver verksamhet
på uppdrag av Region Stockholm, regionala aktörer såsom till exempel
samtliga kommuner i länet, organisationer i civilsamhället, fackliga
organisationer, lärosäten och ett antal regioner.
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