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§ 44.

Val av protokolljusterare samt justeringsdatum
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutar
att jämte ordföranden justerar ledamot Ola Gustafsson protokollet samt
att justeringsdatum av protokollet sker 2015-12-22 kl. 9.
Paragrafen är justerad
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§ 45.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Folkhälsoberedningen fastställde upprättat förslag till föredragningslista
Paragrafen är justerad
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§ 46.

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

 I Regional utvecklingnämnds Verksamhetsplan 2016 - Hälsofrämjande skola:
En prioriterad målgrupp i såväl RUS som regional folkhälsopolicy är barn och unga.
Vi vet att god hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed bättre förutsättningar för
lärande. Men lärandet i sig leder också till minskad ohälsa, , kriminalitet och
utanförskap. Att klara skolan är den enskilt viktigaste faktorn för barns framtida hälsa.
Att barn och unga ska ha förutsättningar att kunna gå ut skolan med godkända betyg
är en utmaning som måste involvera hela samhällets gemensamma resurser. Med
anledning av detta vill Regional utveckling undersöka förutsättningarna att samla det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet gentemot barn och unga under ett regionalt
”paraply”, som vi inledningsvis kan kalla för ”hälsofrämjande skola”. En
handlingsplan för arbetet ska tas fram.
 Hälso- och sjukvårdsdirektör och utvecklingsdirektör har gett utvecklingsenheten
inom hälso och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram en projektplan för att
utveckla det förebyggande arbetet och förbättra vårdprocessen för barn och unga med
övervikt och fetma. Projektet ska löpa från december 2015 till december 2016.
Huvudmålet vid projektets slut är att det ska finnas en långsiktig strategi för Region
Kronoberg avseende övervikt och fetma för barn och unga.
 Regional ledningsgrupp för regionala folkhälsofrågorna har beslutat att
folkhälsofrågorna från och med 2016 ska hanteras inom ramen för kommunchefernas
ordinarie nätverksmöte. En årlig rapportering om hur arbetet har fortgått ska ske i
slutet på varje år.
 Region Kronoberg, Folkhälsa och social utveckling, ska påbörja ett projekt
tillsammans med RCC (Regionalt cancercentrum Syd) om tobaksavvänjning för unga.
Syftet med projektet är att utveckla metoder och arbetssätt för tobaksavvänjning för
unga.

Paragrafen är justerad
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§ 47.

Uppföljning av ANDTS-arbetet (folkhälsomål 11) - Summering kring det
förebyggande arbetet med doping i Kronobergs län - framtida behov
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera informationen till protokollet
att frågan kring behandling inom dopingområdet (ANDTS) lyfts till hälso- och
sjukvårdsnämnden
Sammanfattning
Till dagens möte är Elisabet Flennemo, utvecklingsledare vid Folkhälsa och social
utveckling inbjuden att informera om dopning i samhället. Elisabet F inleder med en
kort tillbakablick från 2014 och informerar om att dåvarande folkhälsoutskottet hade en
arbetsgrupp som jobbade med "Levnadsvanor unga vuxna - med fokus på ANDTS och
vad som blev arbetsgruppens slutsats och förslag. Vidare ges folkhälsoberedningens
ledamöter en bakgrundsbild kring dopning som samhällsproblem, och Elisabet ger
också en bild av hur många som dopar sig, vilka användarna är, vanligt förekommande
bieffekter med mera.
Avslutsningsvis informerar Elisabet F om tänkbar vårdkedja i Kronoberg samt om
"PRODIS" (Prevention mot Dopning i Samhället) som är ett nationellt
samverkansprojekt som jobbar förebyggande.
Folkhälsoarbetet i regionen sträcker sig alltifrån regional utveckling till hälso- och
sjukvård. Prio som gäller är den"Länsgemensamma folkhälsopolicyn, livsstilsfrågor och
demokrati". Folkhälsoberedningen jobbar med de förebyggande frågorna inom
dopingområdet (ANDTS) medan frågorna kring behandling faller under hälso- och
sjukvårdsnämnden. Folkhälsoberedningen föreslår därför att lyfta frågan kring
behandling inom ANDTS-området vidare till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Efter dialog och möjlighet att ställa frågor tackar Michael Öberg, ordförande för en
givande information.
Netpublicator:
Bilaga - Dopning i samhället (E Flennemo)
Paragrafen är justerad
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§ 48.

Mötesplats Campus
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Samarbete mellan studentföreningar har startat, berättar Elisabet Flennemo.
Michael Öberg, ordförande informerar att folkhälsoberedningen fortsätter att bevaka
frågan "insatser i syfte att sänka alkoholkonsumtionen bland studenter vid
Linnéuniversitetet".
Paragrafen är justerad
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§ 49.

Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län 2016-2019. En hälsa
för alla - för hållbar utveckling/tillväxt i Kronobergs län - remissförslag
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet
att återkomma till frågan vid folkhälsoberedningens möte i februari 2016, och då göra
en gemensam skrivning kring eventuella synpunkter, som rör den länsgemensamma
folkhälsopolicyn
Sammanfattning
Den nya policyn som nu är ute på remiss ska gälla under perioden 2016-2019, där syftet
är att kraftsamla kring folkhälsofrågor, men också kring de prioriterade områdena som
nämns i RUS (Regional utvecklingsstrategi). Policyn ska kunna bidra till att jobba mot
ett gemensamt mål. Policyn omfattar alla målområden men i vårt län ska område 3 och
11 med tillägg av 1 prioriteras. Målområde 1 är "demokratisk delaktighet".
Remissperioden är mellan den 14/12 2015 - 31/3 2016, för att därefter beslutas i
kommun- respektive regionfullmäktige.
Efter dialog och möjlighet att ställa frågor till Annika Magnerot tackar Michael Öberg,
ordförande för informationen.
Netpublicator:
Bilaga - Revidering av länsgemensam folkhälsopolicy (Annika M)
Paragrafen är justerad
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§ 50.

Översyn av riktlinjer och kriterier för friskvårds- och hälsostipendium
inför 2016 års pris och stipendiater
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutar
att det görs ett namnbyte för det årliga "friskvårds- och hälsostipendiet", som från och
med 2016 får namnet "Folkhälsostipendium"
att en revidering av riktlinjer och kriterier görs inför 2016 års stipendiium
att presidiet presenterar ett förslag vid mötet februari 2016
Sammanfattning
Michael Öberg, ordförande ger folkhälsoberedningens ledamöter en sammanställning
över senaste årens teman och pristagare av stipendiet.
Michael Öberg informerar folkhälsoberedningens ledamöter att presidiet har haft en
dialog kring nuvande namn, prissumma med mera och som föreslår en revidering.
Dialogen fórtsätter vid dagens möte.
Paragrafen är justerad
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§ 51.

Narkotikadialogen Kronoberg
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Michael Öberg informerar om "Narkotikadialogen Kronoberg", som har bildat en
interimstyrelse och som jobbar för en 0-vision. Styrelsen önskar att en konferens kring
narkotikapolitiken äger rum i Kronobergs län.
Paragrafen är justerad
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§ 52.

Demokrati och medborgardialog
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Till mötet är Katarina Jonasson, kanslidirektör inbjuden för att informera om SKLs
projekt "Mänskliga rättigheter i styrning och ledning".
Målet är att utveckla former för hur mänskliga rättigheter kan bli en del av en ordinarie
styrnings- och ledningsprocess. Tidsplanen är löpande under 2016 och representanter
från Region Kronoberg är kanslidirektör och Susanne Swärd, människorättsstrateg.
Katarina J beskriver projektstrukturen och arbetet med en övergripande policy för lika
möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg och om det pågående
mämänniskorättsarbetet.
Efter dialog och möjlighet att ställa frågor tackar Michael Öberg, ordförande för
informationen.
Netpublicator:
Bilaga - SKL:s projekt Mänskliga rättigheter i styrning och ledning (Katarina J)
Paragrafen är justerad
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§ 53.

Kurser och konferenser
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutar
att konferensinbjudan tas upp vid mötet februari 2016
Sammanfattning
Inbjudan:

 Konferens "Jämlikhet på riktigt" den 8-9 mars 2016.
Paragrafen är justerad
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§ 54.

Övrigt
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Inga övriga punkter att ta upp vid dagens möte.
Michael Öberg tackar ledamöter och tjänstemän och önskar en God Jul. Ordförande
önskas också en God Jul och ett tack för året 2015.
Paragrafen är justerad
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