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§ 31

Justering av protokoll
Beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att jämte ordförande utse Pernilla Tornéus till justerare samt
att protokollet justeras den 9 oktober 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 32

Fastställande av dagordning
Beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att godkänna dagordning enligt förslag daterat den 28 september 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 33

Verksamhetschefens rapport
Beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Annika Magnerot, verksamhetschef för enheten för Folkhälsa och Social
utveckling, informerar om aktuellt från Region Kronobergs arbete inom området,
bland annat:
– Projektet Barnens bästa i Kronoberg. Processledare för projektet har rekryterats
och styrgrupp bildats.
– Region Kronoberg är med i Socialstyrelsens och Skolverkets satsning kring
tidiga och samordnade insatser.
– Länsstyrelsen har fått medel för att starta ett kompetenscentrum för
hedersrelaterat våld.
– Region Kronoberg har beviljats medel under 2018 för att förebygga och
behandla ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa i
primärvården.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Bengt-Göran Birgersson (C), Patrick Ståhlgren (M),
Charlotte Branting (S), Pernilla Tornéus (M) och ersättare Judit Carlsson (C).
Förslag till beslut

Föreslås att folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 34

Aktualisering Gröna Kronoberg
(18RGK1472)
Beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Lägesrapport för arbetet med aktualisering av Region Kronobergs regionala
utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg redovisas, med fokus på arbetet inom
folkhälsoområdet. Den regionala utvecklingsstrategin är en samlad strategi som
anger inriktning och prioriteringar för länets tillväxtarbete. Strategin antogs av
regionfullmäktige i juni 2015 och ska revideras minst en gång mellan varje val.
Nästa revidering fastställs av regionfullmäktige i juni 2019. Folkhälsa och
hållbarhet är centrala områden för strategin.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Bengt-Göran Birgersson (C), Patrick Ståhlgren (M),
Pernilla Tornéus (M) och verksamhetschefen Annika Magnerot.
Föredragande

Cecilia Birgersson, verksamhetsutvecklare regional utveckling
Förslag till beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad
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§ 35

Framtagande av Hållbarhetsprogram
utifrån Agenda 2030
Beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Information om Region Kronobergs arbete med framtagande av
hållbarhetsprogram 2019-2022 redovisas. Hållbarhetsprogrammet ska utgå från
Agenda 2030 och omfatta Region Kronobergs interna verksamhet och utåtriktade
arbete. Programmet ska innehålla konkreta mål och åtgärder. Fokusområden är:
– Hållbar livsmiljö och god hälsa
– Hållbar organisation och arbetsplats
– Hållbar samhällsplanering och minskad klimatpåverkan
– Hållbar konsumtion och produktion
Hållbarhetsprogrammet ska fastställas av regionfullmäktige i april 2019.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Bengt-Göran Birgersson (C), Eva Ballovarre (S), Patrick
Ståhlgren (M), Ulf Engqvist (S), ersättarna Britt Bergström (V) och Judit Svensson
(C) samt verksamhetschefen Annika Magnerot.
Föredragande

Helen Penttilä, miljöchef
Förslag till beslut

Föreslås att folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 36

Tobacco Endgame – ett tobaksfritt
Kronoberg. Uppföljning av
handlingsplan för Region Kronoberg
(16RK708)
Beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid folkhälsoberedningens sammanträde lämnas en lägesrapport för Region
Kronobergs arbete med Tobacco Endgame. Målet med Tobacco Endgames är att
andelen rökare i befolkningen år 2025 ska ha minskat till under fem procent
och att rökning då inte längre ska klassas som ett dominerande folkhälsoproblem.
Region Kronoberg ställde sig bakom Tobacco Endgame i augusti 2016.
Regionstyrelsen uppdrog i december 2016 till folkhälsoberedningen att ta fram en
handlingsplan för arbetet.
Samtliga landsting/regioner, flera kommuner och SKL har nu ställt sig bakom
Tobacco Endgame, och även flera kommuner kommer göra det inom kort. I
nuläget är bland annat följande på gång inom Region Kronobergs arbete:
– Den medicinska riktlinjen för tobak ska uppdateras i november 2018.
– En dokumentationsstruktur för uppföljning av det tobaksavvänjande arbetet har
tagits fram, som bygger på uppgifter från journalsystemet Cosmic.
– Arbete pågår inom mödra- och barnhälsovården för minskad risk för passiv
rökning för barn och under graviditeter.
– Arbete pågår för tobaksfria arbetsplatser inom Region Kronoberg.
Bland annat följande långsiktiga insatser pågår:
– Rökfria sjukhusområden.
– Intensifiering av det tobakspreventiva arbetet inom psykiatrin.
– Enkätundersökning om personalens tobaksvanor.
– Informationskampanj riktad till medborgare om att regionen erbjuder
kostnadsfri tobaksavvänjning.
– Utveckling av metoder för tobaksavvänjning för unga.
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Yttranden
Under ärendet yttrar sig Bengt-Göran Birgersson (C), Patrick Ståhlgren (M),
Pernilla Tornéus (M) samt ersättarna Britt Bergström (V) och Judit Carlsson (C).
Föredragande

Annika Magnerot, verksamhetschef folkhälsa och social utveckling
Förslag till beslut

Föreslås att folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad
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§ 37

Region Kronobergs roll gällande
socialt företagande och
arbetsintegrerande socialt
företagande (17RK1651)
Beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Under 2016 inledde Region Kronoberg ett strategiskt arbete inom socialt
företagande. Som grund till arbetet genomfördes under hösten 2016 förstudie
med finansiering av Tillväxtverket. Förstudien följdes av ett
genomförandeprojekt för att utveckla regional samverkan för fler och växande
arbetsintegrerande sociala företag i Kronoberg, som pågått från maj 2017 till
oktober 2018.
Projektet har lagt grunden till ett långsiktigt arbete med socialt företagande.
Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd beslutade i mars 2018
att regionen ska ta en ledande roll på området samt att det även ska
breddas till socialt entreprenörskap i stort. Region Kronobergs uppdrag enligt
beslutet inbegriper att samordna, sprida kunskap, stödja länets kommuner, stödja
samarbetsorganisationen ASF i Kronoberg, genomföra utbildningsinsatser,
omvärldsbevaka och genomföra andra strategiska insatser till stöd för socialt
företagande.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig ersättaren Judit Carlsson (C).
Föredragande

Daniel Westergren, projektledare ASF i Kronoberg
Förslag till beslut

Föreslås att folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad
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§ 38

Bidrag till ideella organisationer och
föreningar - regelverk (17RK2306)
Beslut

Folkhälsoberedningen rekommenderar regionstyrelsen besluta
att fastställa regelverk för Region Kronobergs bidrag till ideella organisationer och
föreningar.
Sammanfattning

Region Kronoberg tilldelar årligen bidrag till regionala föreningar utifrån
verksamhet som bedrivs i länet. I bidragssystemet ingår i huvudsak föreningar
inom området folkhälsa. För att förbättra styrningen och bidragens koppling till
regionens mål beslutade regionstyrelsen § 254/2017
att bidragssystemet upphör och istället görs om till överenskommelser med de
föreningar som bidrar till att uppfylla Region Kronobergs mål samt
att uppdra åt regiondirektören att bereda överenskommelser med de föreningar
som bidrar till att uppfylla Region Kronobergs mål inför senare beslut i styrelsen.
En översyn av systemet har genomförts, främst utifrån de organisationer som
tidigare erhållit medel. Utifrån översynen har ett förslag till regelverk för Region
Kronobergs bidrag till ideella organisationer och föreningar tagits fram. Under
hösten 2018 kommer ett antal verksamhetssamtal om möjliga längre
överenskommelser genomföras med både befintliga och nya aktörer.
Regelverket och överenskommelser fastställs av regionstyrelsen.
Yrkande
Henrietta Serrate (S), Pernilla Tornéus (M) och ordförande Michael Öberg (MP)
yrkar bifall till det föreliggande förslaget till regelverk.
Förslag till beslut

Föreslås att folkhälsoberedningen rekommenderar regionstyrelsen besluta
att fastställa regelverk för Region Kronobergs bidrag till ideella organisationer och
föreningar.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Bidrag till ideella organisationer och föreningar - regelverk
 Bidrag till ideella organisationer och föreningar - regelverk
Paragrafen är justerad
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§ 39

Folkhälsostipendium 2018 – beslut
om stipendiater (18RGK253)
Beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att tilldela Region Kronobergs folkhälsostipendium 2018 till stipendiater i enlighet
med upprättad skrivelse.
Sammanfattning

Folkhälsoberedningen utlyser Region Kronobergs folkhälsostipendium 2018.
Summan för stipendiet i år är 40 000 kronor att fördela till en eller flera
stipendiater.
Temat för årets stipendium är ”Civilsamhällets engagemang för att främja social
gemenskap och god hälsa hos äldre”. Totalt 14 nomineringar har inkommit som
föreslagit 13 olika stipendiater. Bland de nominerade finns både privatpersoner
och organisationer. Nomineringarna är väl spridda över länet.
Vid folkhälsoberedningens sammanträde presenterar presidiet förslag till
stipendiater. Inriktningen har varit att stipendiet ska delas mellan olika
verksamheter och geografiskt i länet. Presidiet föreslår följande fördelning av
stipendiet:
– Tonträffen, ideell förening - 17 500 kronor
– Växjö Rödakorskrets sociala verksamhet, intresseorganisation - 17 500 kronor
– Bengt Carlsson, privatperson - 5 000 kronor
Förslag till beslut

Föreslås att folkhälsoberedningen beslutar
att tilldela Region Kronobergs folkhälsostipendium 2018 till stipendiater i enlighet
med upprättad skrivelse.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Folkhälsostipendium 2018 - beslut om stipendiater
 Folkhälsostipendiet 2018 - sammanställning av nomineringar
Paragrafen är justerad
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§ 40

Rapport från arbetsgruppen
Framtidens Primärvård
Beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Folkhälsoberedningens ordförande Michael Öberg rapporterar kort från
arbetsgruppen Framtidens Primärvård. Till folkhälsoberedningens nästa möte
beräknas en överenskommelse vara färdig, fördjupad information redovisas då.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Patrick Ståhlgren (M).
Förslag till beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 41

Återrapportering från kurser och
konferenser
Beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Rapporter från följande kurser och konferenser redovisas:
– Föredragningen Tillitens villkor- Ungas röster om tillit och hur den kan stärkas i
Kronobergs län, den 24 september i Växjö.
– Konferensen Mötesplats social hållbarhet – att leda och styra i samverkan, den
17-18 september i Uppsala.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Henrietta Serrate (S), Bengt-Göran Birgersson (C),
ordförande Michael Öberg (MP), ersättaren Britt Bergström (V) samt
verksamhetschefen Annika Magnerot.
Paragrafen är justerad
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§ 42

Kurs och konferens 2018 (18RGK98)
Sammanfattning

Inga aktuella inbjudningar finns.

Paragrafen är justerad
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§ 43

Övriga ärenden
Beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Följande övriga ärende lyfts:
– Ordförande Michael Öberg (MP) informerar från verksamhetsmöte med
Smålandsidrotten. Smålandsidrotten har stor bredd i sin verksamhet. För
folkhälsoområdet är särskilt samarbetena med skolor i länet och projekt inom
äldrehälsa viktiga.
Paragrafen är justerad

