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anslag.
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§ 11.

Val av protokollsjusterare samt justeringsdatum
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att utse andre vice ordförande Pernilla Tornéus (M) att jämte ordföranden justera
protokollet samt
att justeringen sker 2016-04-27

Förslag till beslut
Folkhälsoberedningens presidium föreslår folkhälsoberedningen besluta
att utse andre vice ordförande Pernilla Tornéus (M) att jämte ordföranden justera
protokollet samt
att justeringen sker 2016-04-27

Paragrafen är justerad
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§ 12.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att godkänna det framlagda förslaget till föredragningslista, daterad 2016-04-14
Förslag till beslut
Folkhälsoberedningens presidium föreslår folkhälsoberedningen besluta
att godkänna det framlagda förslaget till föredragningslista, daterad 2016-04-14
Paragrafen är justerad
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§ 13.

Verksamhetschefens rapport
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Annika Magnerot, verksamhetschef för folkhälsa och social utveckling informerade.
Enkät
En enkät från Kommissionen för jämlik hälsa är utskickad till kommuner och
landsting/regioner.
I enkäten ställs frågor om styrning, ledning och uppföljning av folkhälsopolitiken. Syftet
är att få en uppdaterad kunskap om hur det lokala/regionala folkhälsoarbetet och
arbetet med jämlik hälsa styrs, organiseras, stöds och följs upp. Enkäten ska vara
besvarad senast 9 maj.
Regionsamverkan Sydsverige
I regionsamverkan Sydsverige ingår landstingen i Kalmar och Blekinge, Region Halland,
Jönköping, Skåne och Kronoberg.
Utöver dessa ingår Regionförbundet Kalmar och Kommunförbundet Skåne.
I styrelsen representeras Region Kronoberg av Suzanne Frank (M) och Anna Fransson
(S). I ledningsgruppen ingår regiondirektör Martin Myrskog.
I regionsamverkan Sydsverige finns fem utskott:







Regional utveckling (Olof Björkmarker, Carina Bengtsson ordförande)
Infrastrukturplanering (Robert Olesen och Suzanne Frank ledamöter)
Kollektivtrafik (Peter Frej och Sven Sunesson, ledamöter)
Kultur (Ragnar Lindberg och Pernilla Sjöberg, ledamöter)
Hälso- och sjukvård (folkhälsa) (Roland Gustbée och Charlotta Svanberg,
ledamöter)
Annika Magnerot är utsedd att ingå i arbetsgruppen för hälso- och sjukvård (folkhälsa)
Uppdrag enligt antagen handlingsplan:
Inom hälso- och sjukvårdsområdet ska utskottet samarbeta kring och utveckla det
förebyggande folkhälsoarbetet i Sydsverige genom att gemensamma insatser inom
området. Uppdraget kan utvecklas över tid i dialog med styrelsen. Vidare kan det
utvecklas samordning kring remissyttrande, andra planeringsfrågor samt finns en
öppenhet för nya initiativ och uppdrag som kan utvecklas över tid i dialog med
ledningsgrupp och styrelse.
Det bedöms lämpligt att börja arbetet inom folkhälsoområdet även om uppdraget inte
ska ses som begränsat till detta område.
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Arbetsgruppen planerar en workshop 25/5 i Växjö. Till denna inbjuds tjänstemän i de
ingående landstingen/regionerna som arbetar inom folkhälsoområdet, 2-4 personer per
landsting/region. Målet med workshopen är att ta fram gemensamma områden att
arbeta vidare med samt planera sådant fortsatt arbete. Potentiella områden som
diskuterats har varit nyanländas hälsa, levnadsvanor samt psykisk hälsa.
Paragrafen är justerad
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§ 14.

Tobacco Endgame 16RK708

Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att uppdra till verksamhetschef folkhälsa och social utveckling att ta fram ett
beslutsunderlag, om anslutning till Tobacco Endgame strategin, för folkhälsoberedningens
behandling i juni 2016 samt
att därefter väcka initiativ till regionstyrelsen i ärendet.
Sammanfattning
Med anledning av en ökad nationell uppmärksamhet för den så kallade Tobacco
Endgame-strategin – Rökfritt Sverige 2025, finns en anledning att diskutera regionalt
huruvida Region Kronoberg ska ställa sig bakom strategin. Flera landsting/regioner har
redan fattat beslut om att stöda strategin. Förslaget innebär att regeringen fattar ett
principbeslut om ett måldatum år 2025, då rökningen ska ha minskat till mindre än fem
procent i den vuxna befolkningen. Att ansluta sig till Tobacco Endgame innebär att vi
som nation ska följa tobakskonventionen och begränsa skadeverkningarna av tobak
genom att arbeta på olika nivåer från den nationella till lokal arenan.
Yttrande
Pernilla Torneus (M) och Bengt-Göran Birgersson (C) yttrade sig under ärendets
behandling.
Förslag till beslut
Föreslås att folkhälsoberedningen beslutar
att uppdra till verksamhetschef folkhälsa och social utveckling att ta fram ett
beslutsunderlag, om anslutning till Tobacco Endgame strategin, för
folkhälsoberedningens behandling i juni 2016 samt
att därefter väcka initiativ till regionstyrelsen i ärendet



Beslutsunderlag
Tobacco Endgame
Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025
Paragrafen är justerad
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§ 15.

Information - Utveckla metoder för uppföljning av kollektivtrafik kopplat
till ökad hälsa
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera informationen till protokollet samt
att följa ärendet vidare.
Sammanfattning
Daniel Malmqvist, samordnare, Samhällsbyggnad, informerade om uppdraget att
uveckla metoder för uppföljning av kollektivtrafik kopplat till ökad hälsa.
I Region Kronobergs trafikförsörjningsprogram som beskriver hur kollektivtrafiken i
regionen ska utvecklas finns
4 målområden, 7 mål och 22 indikatorer. Ett av målområdena är att "Kollektivtrafiken
ska bidra till ökad hälsa".
Några indikatorer för uppföljning finns inte i dagsläget så den prioriterade åtgärden är
att utveckla dessa metoder.
Kopplingen mellan kollektivtrafik och folkhälsa är relativt ny. Dagens bilburna samhälle
har inneburit minskad fysisk aktivitet, sämre luftkvalitet i våra städer och ökade
olycksrisker. Ett nationellt mål för år 2020 är att fördubbla kollektivåkandet.
Undersökning av konsultföretag - Trivector
Konsultföretaget Trivector har på uppdrag beräknat vilka hälsoeffekter som ett ökat
kollektivåkande skulle innebära.
Faktorer som påverkar
Trafikolyckor - Förändring av antalet svårt skadade och dödade i trafikolyckor.
Luftföroreningar - Förändring av hälsovådliga luftföroreningar (framförallt via
kväveoxider som indikator för hälsoeffekter från olika ämnen).
Trafikbuller - Förändring av trafikbuller.
Fysisk aktivitet - Förändring av fysisk aktivitet i form av gång och cykling i samband
med anslutningsresor till kollektivtrafik och bil.
Psykisk hälsa och välbefinnande - Förändring av psykisk hälsa och välbefinnande i form
av stress och trygghet.
Samällsekonomiska effekter
En vinst på 170 miljarder på den fysiska aktiviteten skulle göras om man fördubblar
resandet med kollektivtrafik om de som är bilburna idag börjar åka kollektivt.
Yttrande
Britt Bergström (V), Pernilla Torneus (M), Eva Ballovare (S), Henrietta Serrate (S),
Bengt-Göran Birgersson (C), Judit Svensson (C), Ola Gustafsson (S) och Charlotte
Branting (L) yttrade sig under ärendets behandling.
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Förslag till beslut
Folkhälsoberedningens presidium föreslår folkhälsoberedningen besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 16.

Information - Remissbetänkandet - Låt fler forma framtiden
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Lisa Öberg, nämndsekreterare, kansliavdelningen, informerade om remissen "Låt fler
forma framtiden! Betänkande av 2014års demokratiutredning – delaktighet och jämlikt
inflytande"
Utredningens uppdrag
Utredningens övergripande uppdrag har varit att analysera behovet av och utarbeta
förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa
demokratin, samt att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över
det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen.
Analys
Demokratin är stark men den politiska ojämlikheten ökar.
De politiska partierna är inte i kris men rekryteringen bör breddas.
En trend med färre antal förtroendevalda som har mer krävande uppdrag.
Informella kontakter mellan intresseorganisationer och beslutsfattare har ökat och
påverkansarbetet professionaliserats.
Medborgardialog kan bidra till att beslut tar hänsyn till fler perspektiv och blir bättre
förankrade.
Ny målsättning för demokratipolitiken "En hållbar demokrati som kännetecknas av
delaktighet och jämlikt inflytande"
Medborgardialog
Fullmäktige ska verka för att invånarna ha förutsättningar att delta och framföra sina
synpunkter inför beslut.
Fullmäktiges presidium får besluta att en debatt utan samband med annan handläggning
ska äga rum vid ett sammanträde.
Folkinitiativ och folkmotion
Medborgerlig förslagsrätt bör införas i riksdagen - folkmotion.
Folkmotioner ersätter medborgarförslag i kommuner och landsting. Kräver att minst
1% av de folkbokförda i kommunen eller landstinget har skrivit under.
Fråga om folkomröstning får väckas av minst 10% av de röstberättigade i kommunen
eller landstinget - folkinitiativ.
En nationell webbplats ska inrättas som ska kunna användas för namninsamling till
folkinitiativ och folkmotioner.
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Förtroendevaldas villkor
Fullmäktigeledamöter ska ha möjligheten att behålla ett uppdrag trots flytt från
kommunen eller landstinget.
Förtroendevald kan under en tidsbegränsad period vara föräldraledig.
Förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och säkra former.
Övriga förslag
Maktutredning - var makten finns i samhället.
Utveckla digitala verktyg för remisshantering, samråd, hearings och konsultation.
En försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år - kommuner får ansöka om
detta till valen år 2018 och år 2022.
Kunskap om den lokala demokratins funktionssätt ska ingå som en av insatserna i det
nationella skolutvecklingsprogrammet samt så även kritisk granskning och källkritik.
Demokratisk delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning bör
utgöra mål i den kommande funktionsnedsättningsstrategin.
Länk till remissen:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou20165/
Yttrande
Britt Bergström (V), Ola Gustafsson (S), Henrietta Serrate (S), Bengt-Göran Birgersson
(C) och Pernilla Torneus (M) yttrade sig under ärendets behandling.

Förslag till beslut
Föreslås att folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet
Paragrafen är justerad
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§ 17.

Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län 2016-2019
15RK1089

Beslut
Folkhälsoberedningens presidium föreslår folkhälsoberedningen besluta
att notera informationen till protokollet,
att uppdra till verksamhetschef för folkhälsa och social utveckling att revidera förslag
till länsgemensam folkhälsopolicy utifrån inkomna remissyttranden för behandling på
folkhälsoberedningens sammanträde i juni.
Sammanfattning
Annika Magnerot redogjorde för inkomna yttranden på remissen om Länsgemensam
folkhälsopolicy för Kronobergs län.
Svar har inkommit från Länsstyrelsen och samtliga kommuner i Kronoberg utom
Alvesta kommun.
Återkommande synpunkter i remissvaren har varit:





Ställer sig bakom en prioritering av målområden 1,3 och 11.
Behov av att förtydliga struktur för regional ledning och styrning.
Otydlighet gällande de olika aktörernas roller och ansvar.
Önskemål om expertkompetens på regional nivå gällande hälsoekonomiska
beräkningar.
 Definition av arenor för folkhälsoarbetet behöver ses över.
 Den länsgemensamma folkhälsopolicyn kan inte vara styrande för kommunerna.
Yttrande
Bengt-Göran Birgersson (C), Ola Gustafsson (S), Pernilla Torneus (M), Britt Bergström
(V) och Charlotte Branting (L) yttrade sig under ärendets behandling.

Förslag till beslut
Folkhälsoberedningens presidium föreslår folkhälsoberedningen besluta
att notera informationen till protokollet,
att uppdra till verksamhetschef för folkhälsa och social utveckling att revidera förslag
till länsgemensam folkhälsopolicy utifrån inkomna remissyttranden för behandling på
folkhälsoberedningens sammanträde i juni.
Beslutsunderlag
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Förslag till länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län 2016-2019
Länsstyrelsen i Kronobergs län - Remissyttrande, förslag till länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs
län 2016-2019
Yttrande över förslag till länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län 2016-2016; En god hälsa för
alla - för hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län
Yttrande över länsgemensam folkhälsopolicy. Lessebo kommun
Yttrande på remiss - förslag till länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län 2016-2019
Yttrande över länsgemensam folkhälsopolicy.Uppvidinge kommun
Remissyttrande av regional folkhälsopolicy - Ljungby kommun
Remissyttrande - förslag till länsgemensam folkhälsopolicy
Remissyttrande - förslag till länsgemensam folkhälsopolicy Älmhults kommun
Remissyttrande från Folkhälsoberedningen
Paragrafen är justerad
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§ 18.

Kriterier och inriktning till Folkhälsostipendium för Region Kronoberg
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att fastställa det framlagda förslaget till nya kriterier för Folkhälsostipendet samt
att beslut om vem som ska tilldelas 2016 års Folkhälsostipendium fattas på
folkhälsoberedningens sammanträde den 9 november.

Sammanfattning
Folkhälsoberedningen har regionfullmäktiges uppdrag att handlägga Folkhälsostipendiet
samt utse stipendiat/stipendiater.
Stipendet är på 20 000 kr och utdelas i samband med regionfullmäktiges sammanträde i
november.
Ett förslag på ändrade kriterier och inriktning på Folkhälsostipendiet är bifogat med
kallelsen.
Förslag till beslut
Folkhälsoberedningens presidium föreslår folkhälsoberedningen besluta
att fastställa nya kriterier för Folkhälsostipendet


Beslutsunderlag
kriterier_stipend
Paragrafen är justerad
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§ 19.

Rapportering från utbildningar/konferenser
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Britt Bergström (V) ersatte Bengt-Göran Birgersson (C) på konferensen Forte Talks,
Jämlikhet på riktigt, 8-9 mars.
Britt Bergström (V) och Annika Magnerot gav en rapport från konferensen.
Paragrafen är justerad
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§ 20.

Kurser och konferenser
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att utse Bengt-Göran Birgersson (C) och Ola Gustafsson (S) att delta med arvode på
konferensen Vårforum 2016 samt
att övriga ledamöter och ersättare bereds möjlighet att delta.

Sammanfattning
Följande inbjudningar förelåg:
 Mötesplats social hållbarhet 17-18 maj i Göteborg - lämnades utan åtgärd.
 Vårforum 18 maj, Växjö


Beslutsunderlag
Vårforum 18 MAJ 2016
Paragrafen är justerad
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