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Yttrande över remiss Möjligheternas Stockholm - Vision 2040

Karolinska Institutet (Kl) är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision
är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. l
Sverige står Kl för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska
forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.
Kl fokuserar sitt yttrande till de frågeställningar som Stockholms stad önskar få
besvarade från remissinstanserna. Kl har nyligen yttrat sig över Stockholms stads
remiss om Näringslivspolicy för Stockholms stad (ert dnr KS 2019/273, vårt dnr 1671/2019). l detta lyfte Kl behovet av att ge platsutveckling i Hagastaden stöne
utrymme. Det är därför mycket positivt att Hagastaden är en prioriterad satsning för
inriktningsmålet En hållbart växande och dynamiskt storstad med hög tillväxt.
Frågeställning nr 1: Är det något viktigt perspektiv som saknas?
Kl har i flera dialoger lyft möjligheten att tillsammans med Stockholms stad och andra
regionala, nationella och internationella aktörer göra insatser för att ta ett helhetsgrepp
kring de utmaningar som följer med ojämlik hälsa. Kl menar att det finns goda
möjligheter att på ett systematiskt och långsiktigt hållbart sätt tillsammans arbeta med
dessa frågor. En sådan insats förstärker också de högt ställda ambitionerna som finns
rörande Agenda 2030 och hållbarhetsmålen.
Frågeställning nr 2: Är det något område som har fått för mycket utrymme?
Utifrån Kls perspektiv är visionsdokumentet välbalanserat och intresseväckande. För
de utmaningar och svårigheter som finns nu och i framtiden inom en kommuns
kärnverksamheter framhålls innovativa lösningar.
Frågeställning nr 3: Fångar vi de viktigaste omvärldsförutsättningarna?
Kl anser att omvärldsförutsättningarna generellt redovisas på ett gediget och tydligt
sätt. Det som saknas - utifrån Kl:s perspektiv - är de utmaningar som följer med de
skillnader i hälsa mellan olika delar av befolkningen som finns idag och som sannolikt
kommer att förstärkas de närmaste åren.
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Beslut i dtW-a ärende har fattats av tf. prorektor Anders Gustafsson efter föredragning
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