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Høringsbrev vedr. ny sundhedspolitik for Ballerup Kommune
Ballerup Kommune skal have en ny sundhedspolitik, som skal være gældende frem til 2029.
Social- og Sundhedsudvalget har den 2. juni 2021 besluttet at sende et udkast til den nye sundhedspolitik i høring.
Om den nye sundhedspolitik
Den nye sundhedspolitik sætter retning og ramme for de kommende ni års
arbejde med at fremme sundheden i Ballerup Kommune. Den overordnede
vision for sundhedspolitikken er, at alle børn i Ballerup Kommune skal have
en tryg opvækst, samt at alle borgere får mulighed for at leve et godt, langt
og meningsfuldt liv.
Sundhedspolitikken er bygget op omkring fire politiske pejlemærker, som
viser, hvad der i særlig grad skal prioriteres og arbejdes med i Ballerup Kommune
frem mod 2029. De politiske pejlemærkerne er:





Mere lighed i sundhed
Mere bevægelse i hverdagen
Bedre mental sundhed
Tættere samarbejde med de alment praktiserende læger.

Det skal bemærkes, at Ballerup Kommune fortsat skal arbejde med en lang
række forebyggelses- og sundhedsindsatser, som ikke falder ind under de
valgte politiske pejlemærker og ikke er specifikt nævnt i sundhedspolitikken. Eksempelvis har Ballerup Kommune bl.a. i regi af sundhedsplejen og
skolerne stadig fokus på at fremme seksuel sundhed blandt børn og unge i
Ballerup Kommune. Seksuel sundhed vil dog ikke være en særlig prioriteret
indsats frem mod 2029. Det samme gør sig gældende for en række andre
forebyggelses- og sundhedsområder.

Kom i kontakt
med os

Du kan se telefonnumre og -tider på ballerup.dk/telefontid, eller du kan
bestille tid til Borgerservice eller Jobcentret på ballerup.dk/tidsbestilling

Om høringen
Høringsperioden for sundhedspolitikken er fra den 15. juni 2021 til den 30.
september 2021.
Høringssvar kan indgives på sundhedshuset@balk.dk.
Indkomne høringssvar bliver behandlet og indarbejdet i den endelige version af sundhedspolitikken. Center for Voksne og Sundhed begrunder i den
politiske sagsfremstilling, hvis eventuelle høringssvar ikke bliver indarbejdet
i sundhedspolitikken.
Svarfrist
Høringssvar skal indsendes senest søndag den 30. september 2021.
Spørgsmål kan rettes til sundhedshuset@balk.dk.

Med venlig hilsen
Center for Voksne og Sundhed
Ballerup Kommune
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