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Plats: Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Ledamöter

Michael Öberg (MP) (ordförande)
Pernilla Tornéus (M) (2:e vice ordförande)
Eva Ballovare (S)
Åke Gummesson (S)
Edina Maslac (S)
Patrick Ståhlgren (M)
Charlotte Branting (L)
Ulf Engqvist (S) ersätter Henrietta Serrate (S)
Judit Svensson (C) ersätter Bengt-Göran Birgersson (C)
Ej tjänstgörande ersättare

Britt Bergström (V)
Andrea Curtsby (M)
Övriga närvarande

Pia Andersen
Ingrid Edvardsson Aurin §42
Emma Johansson §43
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Pernilla Tornéus
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Folkhälsoberedningen
Sammanträdesdatum

2017-11-09
Datum för anslags uppsättande

2017-11-15
Datum för anslags nedtagande

2017-12-07
Förvaringsplats för protokollet

Region Kronobergs arkiv

…………………………………… ………...………………………....
Patric Littorin
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Ärendelista

§39
§40
§41
§42
§43
§44
§45
§46
§47

Justering av protokoll
Fastställande av dagordning
Verksamhetschefens rapport
Regional handlingsplan för Tobacco Endgame
Folkhälsostipendium 2017 – beslut om stipendiater
Verksamhetsplan för Folkhälsoberedningen, 2018
Framtidens primärvård
Rapporter från kurser och konferenser
Kurs och konferens 2017
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§39

Justering av protokoll
Beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att utse Pernilla Tornéus att jämte ordförande justera protokollet.
Sammanfattning

Föreslås att utse Pernilla Tornéus att jämte ordförande justera protokollet. Justering sker
14 november 2017.
Paragrafen är justerad
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§40

Fastställande av dagordning
Beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse 2017-11-02.
Sammanfattning

Föreslås att fastställa dagordningen i enlighet med utsänd kallelse 2017-11-02.
Paragrafen är justerad
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§41

Verksamhetschefens rapport
Beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid folkhälsoberedningens sammanträde redogör folkhälsoutvecklare Pia Andersen för
aktuella frågor inom folkhälsa och social utveckling.
- Samverkansöverenskommelse Idrott och folkhälsa 2018-2020.
- Kommundialoger med regionala utvecklingsnämndens och folkhälsoberedningens
ordföranden genomförs under hösten och vintern. Möten med Lessebo och Älmhults
kommuner är genomförda.
- Folkhälsodata - Enkäten Hälsa på lika villkor genomförs i februari 2018. Mer av
marknadsföringsinsatser kommer att göras i ett försök att öka svarsfrekvenserna. Barnoch ungdomsenkäten genomförs i skolorna i november 2018. I arbetet ingår en
utveckling av en strategi för redovisning och uppföljning av folkhälsodata för att få in
mer av analysarbete i insatserna.
Förslag till beslut

Föreslås att folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§42

Regional handlingsplan för Tobacco
Endgame (16RK708)
Beslut

Folkhälsoberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att Region Kronoberg ställer sig bakom regional handlingsplan för Tobacco Endgame –
Rökfritt Sverige 2025.
att Region Kronoberg ingår i regional arbetsgrupp tillsammans med Länsstyrelsen och
kommunrepresentanter för att aktivt driva arbetet enligt handlingsplanen.
Sammanfattning

Region Kronoberg ställde sig bakom Tobacco Endgame strategin i augusti 2016 med
målet att uppnå en så god hälsa som möjligt för länets invånare, samt att begränsa
rökningsrelaterad ohälsa till ett minimum. Målet med Tobacco Endgame är att år 2025
ska andelen dagligrökare i befolkningen ha minskat till mindre än fem procent och där
rökning inte längre klassas som ett dominerande folkhälsoproblem.
En handlingsplan för det regionala arbetet i Kronobergs län är framtagen, tillsammans
med Länsstyrelsen i Kronobergs län, för att nå målen. En regional arbetsgrupp får
ansvaret för att årligen ta fram och utvärdera verksamhetsplan för det regionala arbetet.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om rökfri skola och rökfria arbetsplatser.
I ärendet har följande yttrat sig:
Charlotte Branting, Patrick Ståhlgren, Pernilla Tornéus, Eva Ballovare, Judit Svensson,
Michael Öberg, Åke Gummesson och Ulf Engqvist.
Förslag till beslut

Föreslås att folkhälsoberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att Region Kronoberg ställer sig bakom regional handlingsplan för Tobacco Endgame –
Rökfritt Sverige 2025.
att Region Kronoberg ingår i regional arbetsgrupp tillsammans med Länsstyrelsen och
kommunrepresentanter för att aktivt driva arbetet enligt handlingsplanen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regional handlingsplan Tobacco Endgame
 Regional Handlingsplan Tobacco Endgame 2017
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Paragrafen är justerad
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§43

Folkhälsostipendium 2017 – beslut
om stipendiater (17RK166)
Beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att tilldela Region Kronobergs folkhälsostipendium 2017 till stipendiater i enlighet med
upprättad skrivelse.
Sammanfattning

Folkhälsoberedningen utlyser Region Kronobergs folkhälsostipendium 2017. Summan
för stipendiet i år är 40 000 kronor att fördela till en eller flera stipendiater. Temat för
årets stipendium är integration av nyanlända. 20 nomineringar har inkommit som
föreslagit 19 olika stipendiater. Bland de nominerade finns både privatpersoner och
organisationer. Nomineringarna är väl spridda över länet och representerar sju av länets
åtta kommuner.
Pernilla Tornéus yrkar, med instämmande av Ulf Engqvist, Patrick Ståhlgren, Judit
Svensson och Åke Gummesson, bifall till förslaget.
I den efterföljande vidare diskussionen lyfts frågor om former för folkhälsostipendiets
fortsättning kommande år.
I ärendet har följande yttrat sig:
Judit Svensson, Charlotte Branting, Pernilla Tornéus, Ulf Engqvist, Patrick Ståhlgren
och Pia Andersen.
Förslag till beslut

Föreslås att folkhälsoberedningen beslutar
att tilldela Region Kronobergs folkhälsostipendium 2017 till stipendiater i enlighet med
upprättad skrivelse.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Folkhälsostipendium 2017 - beslut om stipendiater
 Folkhälsostipendium 2017 - förslag på stipendiater
 Sammanställning av nomineringar_2017
Paragrafen är justerad
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§44

Verksamhetsplan för
Folkhälsoberedningen, 2018
(17RK1592)
Beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att fastställa verksamhetsplan för Folkhälsoberedningen för 2018 enligt upprättad
skrivelse och föreslagna ändringar.
Sammanfattning

Övergripande uppdrag för Folkhälsoberedningen är att verka för en god och jämlik
hälsoutveckling i Kronobergs län samt vara väl förtrogen med hälsoläget i Kronoberg.
Beredningen ska bevaka övergripande folkhälsofrågor, och då särskilt prioriterade
målområden (1, 3, 11). En viktig uppgift är att samverka med kommuner och andra
aktörer i länsgemensamma folkhälsofrågor. Beredningen ska handlägga
regionfullmäktiges folkhälsostipendium samt utse stipendiat. På uppdrag av
regionstyrelsens arbetsutskott ska beredningen yttra sig över motioner, remisser och
skrivelser inom folkhälsoområdet, samt utveckla arbetet med medborgardialoger och
stödja regionfullmäktige, nämnder och beredningar i deras arbete med
medborgardialogen
Särskilda uppgifter 2018:
- Följa upp beslutade handlingsplaner (ANDT, Tobacco Endgame, Barns- och ungas
uppväxtvillkor)
- Tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden kartlägga hälsa, ohälsa geografiskt
och socioekonomiskt i Kronoberg samt ge förslag på förebyggande åtgärder
- Bevaka genomförandet av enkätundersökningarna, Hälsa på lika villkor och Barns och
ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län
- Bevaka folkhälsofrågorna i Gröna Kronoberg
Pernilla Tornéus föreslår en förändring av sista punkten i särskilda uppgifter för 2018
enligt följande:
"Följa folkhälsofrågorna i Gröna Kronoberg och hitta nya utvecklingsområden inom
folkhälsa."
I ärendet har följande yttrat sig:
Judit Svensson, Michael Öberg, Pernilla Tornéus, Ulf Engqvist, Åke Gummesson,
Patrick Ståhlgren och Britt Bergström.
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Förslag till beslut

Föreslås att folkhälsoberedningen beslutar
att fastställa verksamhetsplan för Folkhälsoberedningen för 2018 enligt upprättad
skrivelse.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Verksamhetsplan för Folkhälsoberedningen
 Verksamhetsplan för Folkhälsoberedningen 2018
Paragrafen är justerad
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§45

Framtidens primärvård (16RK1968)
Beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Ordförande Michael Öberg redogör för uppdraget kring Framtidens primärvård.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om aktuellt läge angående
folkhälsoberedningens uppdrag angående motionen "Ny ersättningsmodell i vårdvalet".
I ärendet har följande yttrat sig:
Ulf Engqvist, Pernilla Tornéus, Judit Svensson, Britt Bergström, Patrick Ståhlgren och
Charlotte Branting.
Förslag till beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Beslutsunderlag

 §331 RSAU Tidssättning av motion - Ny ersättningsmodell i vårdvalet
Paragrafen är justerad
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§46

Rapporter från kurser och
konferenser
Beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Folkhälsoberedningens ledamöter rapporterar från deltagande i kurser och konferenser.
Ordförande Michael Öberg rapporterar från konferens och utbildning "Folkhälsan, en
del av framtiden!" som genomförts i Växjö, Tingsryd och Ljungby.
Förslag till beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att med godkännande notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§47

Kurs och konferens 2017 (17RK111)
Beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att folkhälsoberedningens ledamöter och ersättare bereds möjlighet att delta i konferens
angående Skottlandsmodellen i Växjö 8 december 2017.
Sammanfattning

Föreslås att folkhälsoberedningens ledamöter och ersättare bereds möjlighet att delta i
konferens angående Skottlandsmodellen i Växjö 8 december 2017.
Beslutsunderlag

 Inbjudan: Vad är det Skottland gör för att bli världens bästa land att växa upp i, 8
december
Paragrafen är justerad
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