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§ 1.

Justering av protokoll
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutar
att utse Pernilla Tornéus att jämte ordförande justera protokollet.
Sammanfattning
Föreslås att utse Pernilla Tornéus att jämte ordförande justera protokollet. Justering
sker 1 mars.
Förslag till beslut
Föreslås att folkhälsoberedningen beslutar
att utse Pernilla Tornéus att jämte ordförande justera protokollet.
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§ 2.

Fastställande av dagordning
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2017-02-17.
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§ 3.

Verksamhetschefens rapport
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Verksamhetschef Annika Magnerot lämnar en aktuell lägesrapport från avdelningen
för Folkhälsa och Social utveckling.
- Noteringar från nätverksmötet med folkhälsochefer på SKL 8-9 februari, 2017.
Jämlik hälsa som tema.
- Studieresa till Skottland för att studera "Getting it right for every child".
Förslag till beslut
Föreslås att folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
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§ 4.

Utvecklingen av folkhälsodata i Region Kronoberg
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid folkhälsoberedningens sammanträde föredrar Pia Andersen och Ingrid
Edvardsson Aurin om hur Region Kronoberg kan använda folkhälsoenkäterna för att
stärka folkhälsoarbetet i Kronoberg. Specifikt lyfts behovet av fördjupningsstudier av
Barn och undgdomsenkäten om ungdomars tillit till vuxna och av "Hälsa på lika
villkor"-enkäten om jämlik hälsa.
Vidare presenteras möjligheter till tillgänglig folkhälsodata på webportal,
https://public.tableau.com/profile/region.kronoberg#!/vizhome/Tableau_3_1/Dashbo
ard2
Förslag till beslut
Föreslås att folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
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§ 5.

Verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2016 16RK2513

Beslut
Folkhälsoberedningen beslutar
att godkänna verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2016 och överlämna den
för information till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Föreslås att folkhälsoberedningen godkänner verksamhetsrapport för 2016 i enlighet
med upprättad skrivelse.
Förslag till beslut
Föreslås att folkhälsoberedningen beslutar
att godkänna verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2016 och överlämna den
för information till regionstyrelsen.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2016
Verksamhetsrapport för Folkhälsoberedningen 2016
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§ 6.

Svar på motion – Pilotprojekt för ökad rörelse och motion i skolan
16RK2149

Beslut
Folkhälsoberedningen rekommenderar regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Motionen syftar till att Region Kronoberg utreder möjligheten att starta pilotprojekt i
samarbete med någon eller några kommuner i länet för att bidra till ökad
måluppfyllelse i skolan genom ökad motion och rörelse i skolan Barnens bästa i
Kronoberg med dess samhandlingsstruktur med kommunerna är ett möjligt forum för
att komma överens om pilotprojekt enligt motionens förslag. Tre av länets kommuner
har i samarbete med avdelningen för Folkhälsa och social utveckling ansökt om
medel från Skolverket för hälsofrämjande skolutveckling. En av de tre kommunernas
ansökningar handlar om att främja fysisk aktivitet. Genom att det finns en struktur
för överenskommelse om utvecklingssamarbete för barnens bästa och genom att det
finns en aktuell ansökan som skulle kunna vara ett pilotprojekt i linje med motionens
förslag så behöver frågan inte vidare utredas.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om projektet Mot nya höjder, som under
våren 2017 har Rörelse som tema.
Henrietta Serrate yrkar, med instämmande av Pernilla Tornéus, Patrick Ståhlgren,
Judit Svensson, Michael Öberg och Ulf Engqvist, bifall till folkhälsoberedningens
presidies förslag.
Förslag till beslut
Folkhälsoberedningens presidium föreslår folkhälsoberedningen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.



Beslutsunderlag
Förslag till svar på motion - Pilotprojekt för ökad motion och rörelse i skolan
Motion till Regionfullmäktige Kronoberg
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§ 7.

Information om verksamhetsplan för Folkhälsa och Social utveckling
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Verksamhetschef Annika Magnerot redogör för 2017 års verksamhetsplan för
Folkhälsa och Social utveckling. Verksamhetsplanen är beskriven utifrån gällande
områden i balanserat styrkort: invånare, medarbetare, verksamhetsutveckling samt
ekonomi.
Mål och handlingsplaner beskrivs under följande rubriker:
- Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
- Jämlik hälsa och livslångt lärande
- Vi arbetar utmaningsdrivet
- Utveckling av folkhälsodata
- Ökad externfinansiering
Förslag till beslut
Folkhälsoberedningens presidium föreslår att folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
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§ 8.

Demokrati och inflytande
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutar
att notera diskussionen till protokollet.
Sammanfattning
Vid folkhälsoberedningens sammanträde diskuteras det prioriterade området
Demokrati och inflytande. Ordförande Michael Öberg redogör för anteckningar från
folkhälsoberedningens workshop på temat i december 2016.
Beredningen delar reflektioner från workshopen:
- Ungas tillit till vuxna. Vuxna behöver inkludera och lyssna till unga, men inte
"fixa" ungas situation.
- Svårt att veta hur politiken ska agera konkret - vad och hur ska man göra?
- Vems är ansvaret för demokrati och inflytande?
- Ungdomars och barns delaktighet och inflytande på många olika arenor.
- Det behöver jobbas tvärsektoriellt.
- Hur är det med representavitet av intressen i medborgardialoger? Får politiken rätt
svar?
- Ungdomar är behöver vara delaktiga i frågor som berör dem själva.
- Tillgänglighet till delaktighet.
- Lyfta grupper som är underrepresenterade eller strukturellt diskriminerade.
- Representanter från ungdomsråd inbjudes till dialog.
- Politikens ansvar att ha en helhetssyn.
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§ 9.

Inbjudningar till kurser och konferenser 17RK111

Sammanfattning
TIll dagens sammanträde föreligger inga aktuella inbjudningar till kurser och
konferenser.
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