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Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Folkhälsoberedningen

Sammanträdesdatum

2016-11-09

Datum för anslags
uppsättande

2016-11-15

Förvaringsplats för
protokollet
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§ 41.

Val av protokollsjusterare samt justeringsdatum
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att utse Pernilla Torneus (M) att jämte ordföranden justera protokollet,
att justeringen sker 2016-11-15
Förslag till beslut
Folkhälsoberedningens presidium föreslår folkhälsoberedningen besluta
att utse Pernilla Torneus (M) att jämte ordföranden justera protokollet,
att justeringen sker 2016-11-15
Paragrafen är justerad
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§ 42.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att godkänna det framlagda föreslaget till föredragningslista, daterad 2016-11-01
Förslag till beslut
Folkhälsoberedningens presidium föreslår folkhälsoberedningen besluta
att godkänna det framlagda föreslaget till föredragningslista, daterad 2016-11-01
Paragrafen är justerad
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§ 43.

Verksamhetschefens rapport
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Verksamhetschef Annika Magnerot informerade.
Folkhälsoarbetet i Region Kronoberg
Allt folkhälsoarbete i Region Kronoberg kommer från 2017 att finnas under regional
utveckling.
Strategi för hälsa
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat om en sammanhållen långsiktig
strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg. Arbetet
med strategin inleds nu tillsammans med kommuner, landsting och regioner.
Det finns flera viktiga utmaningar och områden att utveckla, till exempel skillnader i
hälsa, hälsofrämjande synsätt, kompetensförsörjning samt att modernisera och nyttja
digitaliseringens möjligheter.
I flera andra länder, till exempel Danmark, England, Kanada och Australien, har arbeten
inletts och genomförts för att skapa gemensamma visioner och strategiska planer för
hälsa, vård- och omsorgssektorn. En vanlig och väl fungerande ansats i dessa arbeten är
att man utgår från de tre övergripande målen; bättre hälsa för befolkningen, bättre vård
för individen och minskade kostnader.
Målet med strategiarbetet är att strategin ska utgöra ett stöd och ledstjärna för
medlemmarna att klara sitt välfärdsuppdrag med utgångspunkt i framtida utmaningar
och målsättningar.
Arbetet med att ta fram en långsiktig och sammanhållen stragegi kräver bred förankring
och delaktighet hos SKL:s medlemmar och sektorns andra aktörer såsom fack- och
professionsorganisationer samt berörda myndigheter. Arbetsprocessen i sig är minst lika
viktig som målet, det vill säga den sammanhållna stragein.
Strategin omfattar både hälso- och sjukvård, socialtjänst, stöd och omsorg, vilket är en
stor utmaning men också en framgångsfaktor för stragegins genomslag.
Under hösten kommer idédiskussioner föras med berörda SKLberedningar/delegationer, landstingsseminarium, medlemsnätverk såsom
kommunikationsdirektörsnätverket, socialchefsnätverket med flera samt med
intresseorganisationer och referensgrupper.
Arbetet fortsätter våren 2017 med länsvisa workshops med medlemmarna (Kronoberg
24 mars). Målgruppen är förtroendevalda och chefer i ledande ställning i kommuner,
landsting och regioner inom utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård. Efter dessa
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workshops kommer ett utkast till strategi tas fram för avstämning och återkoppling till
medlemmarna.
Beslut om strategin samt kommunikation och manifestering sker i slutet på 2017.
Folkhälsopolicy
Den länsgemensamma folkhälsopolicyn är nu ute för ställningstagande och beslut i
kommunerna och Länsstyrelsen i Kronoberg.
Yttrande
Michael Öberg (MP), Pernilla Tornéus (M), Bengt-Göran Birgersson (C), Britt
Bergström (V) och Judit Svensson (C) yttrade sig under ärendets behandling.
Paragrafen är justerad
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§ 44.

Information - Äldrehälsa
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Utvecklingsledare Lone Larsen informerade om Äldrehälsa Kronoberg som är en
gemensam innovationssatsning mellan Region Kronoberg och kommunerna
Ljungby, Markaryd och Älmhult. Syftet med satsningen är att utveckla vården och
omsorgen för äldre personer med komplexa behov och att med utgångspunkt från
individens behov skapa tryggare och bättre vård och omsorg för de mest sjuka äldre.
Bakgrunden är dels SKL:s nationella satsning - Bättre liv för sjuka äldre - och dels en
växande äldre befolkning med ett ökande vård och omsorgsbehov.
Uppdraget från styrgruppen till projektgruppen är tydligt; tänk helt nytt, tänk gränslöst
och tänk individens behov.
Arbetssättet är djupintervjuer med målgruppen och medarbetare, utveckla idéer, testa
prototyper och implementera enligt 70/30-principen samt utvärdera och utveckla.
Utifrån de intervjuer som genomförts så har fyra fokusområden tagits fram;
1. Äldremottagningar i primärvård
2. Ny avdelningsstruktur medicinkliniken Ljungby
3. Förändrade vårdplaneringar
4. Mobila läkare
Projektet beräknas pågå fram till år 2019. Läs mer på
www.regionkronoberg.se/aldrehalsa
Yttrande
Michael Öberg (MP), Bengt-Göran Birgersson (C), Britt Bergström (V), Eva Ballovare
(S), Charlotte Branting (L),
Ulf Engqvist (S), Judit Svensson (C) och Pernilla Tornéus (M) yttrade sig under ärendets
behandling.

Paragrafen är justerad
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§ 45.

Folkhälsostipendium 2016 16RK1034

Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att inte dela ut folkhälsostipendiet för 2016, då det inte inkommit några ansökningar
som uppfyller kriterierna.

Förslag till beslut
Folkhälsoberedningens presidium föreslår folkhälsoberedningen besluta
att inte dela ut folkhälsostipendiet för 2016, då det inte inkommit några ansökningar
som uppfyller kriterierna.

Paragrafen är justerad
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§ 46.

Folkhälsoberedningens sammanträde 15 december
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera detta till protokollet.
Sammanfattning
Folkhälsoberedningens sammanträde den 15 december blir en heldag med
förutom sedvanlig beredning av ärenden, även kommer att innehålla workshops.

Paragrafen är justerad
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§ 47.

Rapportering från utbildningar/konferenser
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Michael Öberg (MP) rapporterade från konferensen Tobacco Endgame - Rökfritt
Sverige 2025 där han deltog en av dagarna.
Region Kronoberg har ställt sig bakom strategin Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige
2025.
Yttrande
Judit Svensson (C), Eva Ballovare (S), Bengt-Göran Birgersson (C), Ulf Engqvist (S),
Britt Bergström (V) och Pernilla Tornéus (M) yttrade sig under ärendets behandling.

Paragrafen är justerad
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§ 48.

Inbjudningar kurser och konferenser
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att samtliga ledamöter och ersättare i folkhälsoberedningen bereds möjlighet att
arvoderade delta i Höstforum 2016, 23 november,
att Michael Öberg (MP) och Bengt-Göran Birgersson (C) deltar i Socialt
investeringsforum 2016, den 1 december, Norrköping,
att Pernilla Torneus (M) deltar i SKL-konferensen om barn och
unga, Skottlandsmodellen, 28 november, Stockholm.
Sammanfattning
Följande inbjudningar till kurser/konferenser har inkommit:

 Höstforum, 23 november, Växjö
 Socialt investeringsforum 2016,1-2 december, Norrköping,
 SKL-konferens om barn och unga, Skottlandsmodellen, 28 november, Stockholm

Förslag till beslut
Folkhälsoberedningens presidium föreslår folkhälsoberedningen besluta
att samtliga ledamöter i folkhälsoberedningen bereds möjlighet att arvoderade delta i
Höstforum 2016, 23 november,
att Michael Öberg (MP) samt ytterligare en ledamot deltar i Socialt investeringsforum
2016,1-2 december, Norrköping,
att Pernilla Torneus (M) bereds möjlighet att delta i SKL-konferensen om barn och
unga, Skottlandsmodellen, 28 november, Stockholm




Beslutsunderlag
Höstforum-2016
Program-Socialt-investeringsforum-1-2-deceber-2016
SEMINARIUM Skottland visar vägen, 28 nov
Paragrafen är justerad
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§ 49.

Övrigt
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ekonomisk rapport
Ekonomisk rapport för folkhälsoberedningen per september månad redovisades och är
bifogad kallelsen.



Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport FHB september 2016
Paragrafen är justerad
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