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§ 21.

Val av protokollsjusterare samt justeringsdatum
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att utse andre vice ordförande Pernilla Torneus (M) att jämte ordföranden justera
protokollet samt
att justeringen sker 2016-06-13
Förslag till beslut
Folkhälsoberedningens presidium föreslår folkhälsoberedningen besluta
att utse andre vice ordförande Pernilla Torneus (M) att jämte ordföranden justera
protokollet samt
att justeringen sker 2016-06-13
Paragrafen är justerad
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§ 22.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att godkänna det framlagda förslaget till föredragningslista, daterad 2016-05-24
Förslag till beslut
Folkhälsoberedningens presidium föreslår folkhälsoberedningen besluta
att godkänna det framlagda förslaget till föredragningslista, daterad 2016-05-24
Paragrafen är justerad
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§ 23.

Tobacco Endgame 16RK708

Beslut
Folkhälsoberedningen föreslår regionstyrelsen besluta
att Region Kronoberg ställer sig bakom strategin Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige
2025, ett nationellt politiskt beslut om ett måldatum, ett effektmål och en handlingsplan
för att nå dit.
att Region Kronoberg deltar i opinionsbildningen tillsammans med kommuner för ett
sådant beslut.
att Region Kronoberg intensifierar det pågående tobaksförebyggande arbetet utifrån
Tobakskonventionens intentioner i befintlig budget.
att Region Kronoberg tar initiativ till en regional handlingsplan tillsammans med
kommuner och Länsstyrelsen Kronoberg för att nå målet för ett Rökfritt Sverige 2025.
Detta sker genom ett intensifierat arbete inom ramen för det pågående
tobaksförebyggande arbetet i länet.
Sammanfattning
Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt som drivs av
ett antal organisationer som arbetar tobaksförebyggande. Syftet är att få till stånd ett
nationellt politiskt beslut. Målet är att år 2025 ska andelen rökare i befolkningen ska ha
minskat till mindre än fem procent och där rökning inte längre klassas som ett
dominerande folkhälsoproblem. Detta ska åstadkommas genom införande av
Tobakskonventionens breda åtgärdsarsenal såväl nationellt som regionalt. Region
Kronoberg föreslås ställa sig bakom Tobacco Endgame strategin.
Yttrande
Åke Gummesson (S), Henrietta Serrate (S), Bengt-Göran Birgersson (C), Ola
Gustafsson (S), Michael Öberg (MP) och Eva Ballovare (S) yttrade sig under ärendets
behandling
Förslag till beslut
Folkhälsoberedningens presidium föreslår folkhälsoberedningen besluta föreslå
regionstyrelsen besluta
att Region Kronoberg ställer sig bakom strategin Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige
2025, ett nationellt politiskt beslut om ett måldatum, ett effektmål och en handlingsplan
för att nå dit.
att Region Kronoberg deltar i opinionsbildningen tillsammans med kommuner för ett
sådant beslut.
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att Region Kronoberg intensifierar det pågående tobaksförebyggande arbetet utifrån
Tobakskonventionens intentioner i befintlig budget.
att Region Kronoberg tar initiativ till en regional handlingsplan tillsammans med
kommuner och Länsstyrelsen Kronoberg för att nå målet för ett Rökfritt Sverige 2025.
Detta sker genom ett intensifierat arbete inom ramen för det pågående
tobaksförebyggande arbetet i länet.
Expedieras till
Regionstyrelsen



Beslutsunderlag
Missiv beslut Tobacco endgame(41453)
Tobacco endgame beslutsunderlag
Paragrafen är justerad
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§ 24.

Verksamhetschefens rapport
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Annika Magnerot, verksamhetschef för folkhälsa och social utveckling informerade.
Sydsvensk regionsamverkan
Denförsta workshopen hölls den 25 maj i Växjö. Prioriterade områden under
workshopen var; nyanländas hälsa, psykisk hälsa och levnadsvanor. Varje län
presenterade vad man har på gång inom respektive region (Jönköping, Halland,
Blekinge, Kronoberg, Skåne, Kalmar). En sammanställning ska göras. Konkret landade
det i att man måste utgå från Hälsa 2020.
Hälsa 2020
Är ett policyramverk för sektorsövergripande insatser för hälsa och välbefinnande i
WHO:s Europaregion som antogs av samtliga 53 medlemsländer i september 2012.
Hälsa 2020 bygger på gemensamma värderingar och principer för folkhälsoarbetet och
innehåller en samling evidensbaserade rekommendationer för hur hälsan kan förbättras
för alla och ojämlikhet i hälsa kan minska. Policyramverket innehåller två övergripande,
strategiska mål som är kopplade till varandra: att förbättra hälsan för alla och minska
ojämlikhet i hälsa samt att förbättra ledarskap och delaktighet i styrning av hälsa. Till de strategiska
målen bygger Hälsa 2020 på fyra prioriterade områden för åtgärder. I fokus står dagens
stora hälsoproblem med icke smittsamma och smittsamma sjukdomar.
Det som är nytt med ramverket är att Hälsa 2020 lyfter fram betydelsen av
sektorsövergripande insatser på alla nivåer och att göra hälsa till en prioriterad fråga för
sektorer även utanför hälsosektorn. Implementeringen av Hälsa 2020 är nu av högsta
prioritet för WHO Europaregionen.
www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Halsa-2020-Ettpolicyramverk-for-sektorsovergripande-insatser-for-halsa-och-valbefinnande-i-WHOsEuroparegion/
Styrelsen Regionsamverkan Syd
Vid det senaste mötet den 25 maj poängterades vikten av att arbetet i utskotten och
arbetsgrupperna prioriteras upp väsentligt.
På styrelsens möte kom också arbetet kring hälso- och sjukvård upp till diskussion.
Tanken lyftes att man kanske skulle göra en gemensam folkhälsopolicy. Det diskuterades
också att om vikten av att jobba med IT och egenvård i förebyggande arbete.

Paragrafen är justerad
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§ 25.

Information - Barnens bästa i Kronoberg
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera informatonen till protokollet.
Sammanfattning
Utvecklingsledare Lars Uddbäck informerade om Banens bästa i Kronoberg.
Det hälsofrämjande arbetet är basen i insatstrappan. Förebyggande arbete och
åtgärdande insatser kommer sedan i trappstegen. Skolan är den viktigaste faktorn för att
nå framgång. Skolan står för lärande och utveckling.
Tvärchefssamarbete
Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst har
antagit en vision, ”I Kronoberg har alla barn och unga förutsättningar att må bra och att
slutföra gymnasiet utifrån sina egna möjligheter.”
Skolchefsnätverket har elevhälsan som ett av sina prioriterade områden. Det nu inledda
samarbetet mellan grupperna har barnens bästa som utgångspunkt.
Avdelningen för regional utveckling, från handlingplan 2016
Utveckla livslångt lärande och jämlik hälsa
Att barn och unga ska ha förutsättningar att kunna gå ut med godkända betyg är en
utmaning som måste involvera hela samhällets gemensamma resurser. Regional
utveckling kommer 2016 undersöka förutsättningarna att samla det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet gentemot barn och unga under ett regionalt ´”paraply” som
inledningsvis kallas för ”hälsofrämjande skola”. Förslag på att hälsofrämjande skola
byter namn till Barnens bästa i Kronoberg.
Fem viktiga S för Barnens bästa i Kronoberg.
- Styrning
- Struktur
- Samsyn
- Samordning
- Samhandling
Länsgemensam organisation för insatser till barn och unga
Återrapportering med 6 förslag, utifrån dessa följande förslag till politiken:
•Formalisera det interna samarbetet
•Skapa interna samarbetande team
•En samordnare och projektledare tillsätts, en styrgrupp och arbetsgrupp bildas med
uppdrag att ta
fram förslag på ett länsgemensamt ambulerande team.
Yttrande
Britt Bergsröm (V), Judit Svensson (C), Bengt-Göran Birgersson (C), Michael Öberg
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(MP), Pernilla Torneus (M), Eva Ballovare (S), Ola Gustafsson (S) och Ulf Engqvist (S)
yttrade sig under ärendets behandling.

Paragrafen är justerad
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§ 26.

Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län 15RK1089

Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade att föreslå regionstyrelsen besluta föreslå
regionfullmäktige besluta
att ställa sig bakom länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län.
Sammanfattning
Policyn är en gemensam viljeinriktning för det länsgemensamma folkhälsoarbetet i
Kronobergs län. Med stöd av policyn ska länets kommuner, Region Kronoberg och
Länsstyrelsen i Kronobergs län samarbeta och samhandla kring folkhälsofrågor och
verka för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för länets befolkning.

I den länsgemensamma folkhälsopolicyn för Kronobergs län 2012-2015 valdes
målområde 3 (barn och ungas uppväxtvillkor) och 11(alkohol, tobak, narkotika och
dopning) som särskilt prioriterade områden. Efter revidering av policyn kommer dessa
målområden vara fortsatt prioriterade vid sidan av målområde 1 (delaktighet och
inflytande i samhället) som lyfts in som ett särskilt viktigt område i denna nya policy.

Alla aktörer har ett ansvar för att föra processen framåt men en eller flera aktörer
behöver leda, samordna och följa upp arbetet. Region Kronoberg har en samordnande
funktion för länets folkhälsofrågor. Region Kronoberg kartlägger och analyserar
hälsoläget i länet, verkar för kunskapsspridning inom området samt ansvarar för
hälsoekonomiska beräkningar.
Folkhälsoberedningen i Region Kronoberg ansvarar för att i nära samverkan med länets
kommuner och Länsstyrelsen i Kronobergs län, följa upp och aktualitetspröva den
länsgemensamma folkhälsopolicyn. Detta ska ske för varje ny mandatperiod. De
regionala aktörerna (Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län) ansvarar
för årlig uppföljning av länsgemensamma handlingsplaner. Varje aktör ansvarar för en
regelbunden uppföljning av lokala handlingsplaner.
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Förslag till beslut
Föreslås att folkhälsoberedningen beslutar föreslå regionstyrelsen besluta föreslå
regionfullmäktige besluta
att ställa sig bakom länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län.



Beslutsunderlag
Missiv länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län(45852)
Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län
Paragrafen är justerad
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§ 27.

Folkhälsostipendium 2016 16RK1034

Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera detta till protokollet
Sammanfattning
Johanna Melin, redaktör, kommunikationsavdelningen, informerade om att kontakt är
etablerad med informatörerna i kommunerna om folkhälsostipendet. De kommer att
sprida information om folkhälsostipendiet via sina kanaler.
Annonsering om folkhälsostipendiet kommer att ske under tidig höst i
Smålandsposten och Smålänningen.
Flyers (kort) om folkhälsostipendiet delas ut till ledamöterna på regionfullmäktiges nästa
sammanträde.
Yttrande
Åke Gummesson (S), Henrietta Seratte (S) och Bengt-Göran Birgersson (C) yttrade sig
under ärendets behandling.

Paragrafen är justerad
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§ 28.

Rapportering från utbildningar/konferenser
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera rapporten till protokollet.
Sammanfattning
Ola Gustafsson (S) och Bengt-Göran Birgersson (C) rapporterade från konferensen
Vårforum 2016, den 18 maj i Växjö.

Paragrafen är justerad
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§ 29.

Inbjudningar kurser och konferenser
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att anta kriterer för kurser och konferenser för folkhälsoberedningen.
Sammanfattning
Kriterier kurser och konferenser för folkhälsoberedningen.
Folkhhälsoberedningens presidium föreslår att:
- Folkhälsoberedningens presidium föreslår och avgör vilka utbildningar som är
relevanta för beredningen.
- Folkhälsoberedningens presidium föreslår hur många som ska kunna delta på
utbildningar och i första hand beredningens ledamöter.
- Fördelas jämnt utifrån majoritet och opposition. Om enbart en representant skickas så
företräds plats till majoritet i första hand
Vid ärendets behandling tillkom ytterligare förslag enligt nedan;
- Folkhälsoberedningens ledamöter och ersättare kan inkomma med förslag till presidiet
på tänkbara utbildningar inom
folkhälsoområdet.
- Utskick av tänkbara utbildningar sker till folkhälsoberedningens ledamöter och
ersättare.
Beslutsgång
Folkhälsoberedningen beslutade i enlighet med folkhälsoberedningens presidiums
förslag samt tilläggsförslagen.

Förslag till beslut
Folkhälsoberedningens presidium föreslår folkhälsoberedningen beluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 30.

Övrigt
Beslut
Folkhälsoberedningen beslutade
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Ekonomisk rapport för folkhälsoberedningens ekonomi är bifogad med kallelsen.
Mötets avslutande
Ordförande Michael Öberg önskade alla en trevlig sommar!
1e vice ordförande Henrietta Serrate och 2:e vice ordförande Pernilla Tornéus önskade
ordförande detsamma.



Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport FHB april 2016
Paragrafen är justerad
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§ 31.

Konferens - Barns och ungas hälsa och levnadsvanor i Kronoberg
Sammanfattning
Efter dagens sammanträde i folkhälsoberedningen så deltog ledamöterna och ersättarna
i konferensen "Barns och ungas hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län" där resultatet
av den senaste barn- och ungdomsenkäten presenterades.
En föreläsning av Mats Trondman, professor i kultursociologi vid Linnéuniversitetet
"Hur kan vi minska andelen stressade unga?" avslutade konferensen.



Beslutsunderlag
Barns och ungas hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län (3)
Paragrafen är justerad
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