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§ 34.

Val av protokolljusterare samt justeringsdatum
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutar
att jämte ordföranden justerar andre vice ordförande Pernilla Tornéus protokollet samt
att justeringsdatum av protokollet sker 2015-10-28 kl. 10.
Paragrafen är justerad
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§ 35.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Folkhälsoberedningen fastställde upprättat förslag till föredragningslista.
Paragrafen är justerad
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§ 36.

Verksamhetschefens rapport
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutades
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Annika Magnerot, verksamhetschef för folkhälsa och social utveckling informerar:

 Christel Gustafsson blir ny regional utvecklingsdirektör för Region Kronoberg och
hon tillträder tjänsten den 16 november 2015. Christel G har arbetat vid
Jordbruksverket i flera olika roller och har även varit sakkunnig på såväl
Näringsdepartementet som Miljö- och samhällsdepartementet. Christel G har också en
filosofie doktorsexamen i biologi som är grunden till bred kunskap inom hållbar
utveckling.
 Under vecka 46-47 genomförs enkätuppföljning i årskurserna 5, 8 och gy2 kring Barns
och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län 2015. Enkäten beräknas vara
sammanställd våren 2016.
 Studiebesök i Region Skåne, där man har skapat en plattform för folhälsodata, vilket
innebär att alla kommuner kan gå in och titta på sin data i verktyget "ClickWiew".
Annika M berättar att man nu börjar titta på möjligheter att skapa motsvarande
plattform här.
 En översyn av folkhälsoarbetet i Region Kronoberg på tjänstemannanivå startar nu och
ska vara klar i december. Annika M kommer att informera folkhälsoberedningens
ledamöter när den är klar.
Paragrafen är justerad
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§ 37.

Mötesplats Campus
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera informationen till protokollet
att presidiet jobbar vidare med frågan och informerar vid folkhälsoberedningens nästa
möte.
Sammanfattning
Till dagens möte är Elisabet Flennemo. utvecklingsledare vid Folkhälsa och social
utveckling inbjuden för att informera om Region Kronobergs insatser, i syfte att sänka
alkoholkonsumtionen bland studenter vid Linnéuniversitetet.
Elisabet F presenterar organisationen till och med 2015. Styrelsen består av
representanter från organisationen. Dåvarande landstinget har varit medlemmar sedan
2005 och Elisabet F ger folkhälsoberedningens ledamöter en tillbakablick. Elisabet F
informerar också om Region Kronobergs pågående insatser kring samverkan inom
ramen för Livsstil Kronoberg, mötesplats Campus (2014-15) och Campushälsan.
Dessutom får folkhälsoberedningens ledamöter information om framtida insatser.
Efter dialog och möjlighet att ställa frågor tackar Michael Öberg, ordförande för en
givande information.
Folkhälsoberedningens ledamöter föreslår att presidiet jobbar vidare med frågan utifrån
uppdraget och informerar vid folkhälsoberedningens nästa möte.
Netpublicator:
Bilaga - Mötesplas Campus.
Bilaga - Region Kronobergs pågående insatser i syfte att sänka alkoholkonsumtionen
bland studenter vid Linnéuniversitetet.
Paragrafen är justerad
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§ 38.

Revidering av länsgemensam folkhälsopolicy - återkoppling av
kommunbesöken
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera informationen till protokollet
att remissförslag tas fram som går till Regionstyrelsen och sedan kommunerna med en
remisstid på 3 månader.
Sammanfattning
Annika Magnerot, verksamhetschef för folkhälsa och social utveckling ger
folkhälsoberedningens ledamöter återkopppling från kommundialogerna som hon
tillsammans med folkhälsoberedningens presidie haft. Syftet var att träffa de som jobbar
med folkhälsa i respektive kommun. Annika M presenterar en sammanställning utifrån
fyra teman:

1.
2.
3.
4.

Den lokala strukturen för folkhälsoarbetet
Prioritering för folkhälsoarbetet lokalt
Det länsgemensamma folkhälsoarbetet - struktur och stöd
Den länsgemensamma folkhälsopolicyn
Utifrån de synpunkter som kommit fram ska nu ett remissförslag tas fram som går till
Regionstyrelsen och sedan till kommunerna. Förslaget beräknas vara klart i november,
därefter 3 månaders remisstid.
Netpublicator:
Bilaga - Sammanställning av kommundialogerna
Paragrafen är justerad
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§ 39.

Hälso- och friskvårdsstipendium 2015 15RK1090

Beslut
Folkhälsoberedningen beslutar
att tilldela friskvårds- och hälsostipendiet 2015 till
- På Ingång, ideell förening Växjö, 15 000 kr
- Viktor Rehnström, ledare Idrottsföreningen Lagans AIK, 5 000 kr
att ställa sig bakom formuleringen på motiveringarna till friskvårds- och hälsostipendiet
2015
Sammanfattning
På uppdrag av regionfullmäktige har folkhälsoberedningen att utse mottagare av Region
Kronobergs friskvårds- och hälsostipendie 2015, som är på 20 000 kr. Summan kan
delas ut till enskilda personer eller föreningar/organisationer.
Stipendiaten/stipendiaterna måste uppfylla beslutade kriterier. Tema för 2015
"Folkhälsoarbete för barn och unga riktat mot jämställdhet och/eller mångfald".
Folkhälsoberedningen har tagit emot många fina nomineringar som upplevs mycket
positivt.
Inför dagens möte har ledamöterna beretts möjlighet att gå igenom förslagen.
Michael Öberg, ordförande presenterar presidiets förslag till mottagare av 2015 års
hälso- och friskvårdsstipendie:
1. På Ingång, ideell förening i Växjö, stipendie på 15 000 kr
2. Viktor Rehnström, ledare Idrottsföreningen Lagans AIK, stipendie på 5 000 kr
15 000 kr
Motivering
En förening som på allvar skapar möjligheter för en hälsofrämjande och meningsfull
tillvaro, stärkta relationer och mötesplats för nyanlända ungdomar. Ett lyckat
integrationsprojekt.
5 000 kr
Motivering
Med ett stort engagemang, öppen atmosfär och respekt för varje individ i Lagans AIK
har årets pristagare visat på idealet i arbete för jämställdhet och mångfald. Personer från
olika bakgrund möts i sin gemensamma kärlek till idrott och rörelse. Som en god ledare
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tar sig pristagaren an uppgiften för laget och stärker kamratanda och ungas
självförtroende.
Folkhälsoberedningens ledamöter ställer sig bakom presidiets förslag och motiveringar.
Paragrafen är justerad
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§ 40.

Sammanträdesplan 2016
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet
att 2016 års möten förläggs på förmidddagstid kl. 9-12.
Sammanfattning
Michael Öberg, ordförande presenterar datumen för folkhälsoberedningens möten 2016.
Folkhälsoberedningen har under 2015 haft sina möten förlagda till eftermiddagstid och
förslag lyfts om att 2016 förlägga mötena på förmiddagstid.
Paragrafen är justerad
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§ 41.

Verksamhetsplan för folkhälsoberedningen 2015-2016 15RK1780
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutar
att ställa sig bakom förslag till verksamhetsplan 2015-2016
att verksamhetsplan 2015-2016 lämnas vidare till Regionstyrelsen för godkännande
Sammanfattning
Verksamhetsplan folkhälsoberedningen 2015-2016 presenteras. Folkhälsoberedningens
ledamöter ställer sig bakom förslag till verksamhetsplan efter att några redaktionella
justeringar gjorts. Verksamhetsplanen lämnas vidare till Regionstyrelsen för
godkännande.



Beslutsunderlag
Verksamhetsplan för FHB 2015-2016 - arbetsmaterial 20151001
Paragrafen är justerad
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§ 42.

Kurser och konferenser
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Inbjudan:
Sociala investeringar, Stockholm den 25-26/11 2015
HIV berör oss alla, Växjö den 10/12 2015, gratis och fritt att besöka (arvode utgår ej).
Paragrafen är justerad
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§ 43.

Övrigt
Sammanfattning
Inget övrigt att ta upp vid dagens möte.
Paragrafen är justerad
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