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§ 14

Justering av protokoll
Beslut

Folkhälsoberedningen utser Magnus Carlberg (S) att, jämte ordförande, justera
protokollet.
Sammanfattning

Föreslås att Magnus Carlberg (S), jämte ordförande, justerar protokollet. Justering
sker 9 april.
Paragrafen är justerad
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§ 15

Fastställande av dagordning
Beslut

Folkhälsoberedningen fastställer dagordning i enlighet med utsänd kallelse 201903-22.
Sammanfattning

Föreslås att folkhälsoberedningen fastställer dagordning i enlighet med utsänd
kallelse 2019-03-22.
Paragrafen är justerad
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§ 16

Hållbarhetsprogrammet – mål och delmål
(17RK1047)
Beslut

Folkhälsoberedningen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid folkhälsoberedningens sammanträde redogörs för förslag till mål och delmål
för Region Kronobergs hållbarhetsprogram.
Kostnadsdrivande mål ska integreras i budgetprocessen och folkhälsoberedningen
avger slutligt förslag till hållbarhetsprogram den 3 maj för vidare beslut i
regionstyrelsen den 21 maj. På så sätt bereds det även i regionstyrelsen samtidigt
som budgetförslaget 2020-2021 bereds. Slutligt beslut om Hållbarhetsprogram för
Region Kronoberg tas i regionfullmäktige 18-19 juni.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om förnybara drivmedel och
drivmedelsförbrukning i regionens transportflotta. Särskilt diskuteras ambulanser
och målens giltighet i regionens hel- och delägda bolag. Vidare diskuteras
vindkraftverk och solpaneler, ekologiska och närproducerade livsmedel,
samordning i kommunerna ifråga om hållbarhetsprogram, personalens
sysselsättningsgrad. Särskilda medskick till budgetprocessen rör frågan om
ambulansers drivmedel, programmets giltighet för hel- och delägda bolag samt
personalens sysselsättningsgrad.
Förslag till beslut

Föreslås att folkhälsoberedningen noterar informationen till protokollet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Hållbarhetsprogram - mål och delmål
 Hållbarhetsprogram mål och delmål
 Nuläge och kostnader folkhälsoberedningen
Paragrafen är justerad
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§ 17

Verksamhetschefens lägesrapport
Beslut

Folkhälsoberedningen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Verksamhetschef för Folkhälsa och social utveckling Annika Magnerot lämnar en
aktuell lägesrapport över Region Kronobergs arbete inom folkhälsoområdet.
Specifikt lyfts följande områden:
- Hälsorevolution, inledningsvis en förstudie kring befolkningsinriktat
folkhälsoarbete
- Länsgemensam folkhälsopolicy i relation till aktualiseringen av den regionala
utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg.
Förslag till beslut

Folkhälsoberedningen noterar informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 18

Tema för folkhälsostipendiet 2019
(19RGK132)
Beslut

Folkhälsoberedningen fastställer tema till folkhälsostipendiet i enlighet med
upprättad skrivelse.
Sammanfattning

Folkhälsostipendiet är ett årligt stipendie som delas ut i samband med
regionfullmäktiges sammanträde i slutet av året och syftar till att uppmuntra till
nyskapande och inspirerande insatser och aktiviteter som på ett positivt sätt
utvecklat folkhälsan i Kronobergs län.
Förslag på tema för 2019 års stipendie har tagits fram i dialog med
folkhälsoberedningens presidie och föreslås formuleras enligt följande:
2019 vill vi särskilt uppmärksamma föreningar, organisationer eller enskilda personer som
arbetar aktivt med att främja inkludering och mångfald.
Att främja inkludering och mångfald innebär ett aktivt arbete för att säkerställa att alla
människor känner sig välkomna och deltar på lika villkor, oavsett t.ex. ålder, etnicitet,
funktionsvariation, sexuell läggning osv.
Förslag till beslut

Föreslås att folkhälsoberedningen fastställer tema till folkhälsostipendiet i enlighet
med upprättad skrivelse.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Tema för folkhälsostipendiet 2019
 Förslag på tema för folkhälsostipendiet 2019
Paragrafen är justerad
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§ 19

Cancerprevention - inspirationsdag
tillsammans med Cancerstiftelsen
Kronoberg (19RGK583)
Beslut

Folkhälsoberedningen föreslår att regionstyrelsen anslår 50 000 kronor för
genomförande av inspirationsdag kring cancerprevention i samverkan med
Cancerstiftelsen Kronoberg. Summan belastar regionstyrelsens anslag för
oförutsett.
Sammanfattning

Cancerstiftelsen Kronoberg har för avsikt att under hösten 2019 genomföra en
inspiration- och utbildningsdag kring vikten och möjligheten att förebygga cancer.
De söker ett samarbete med Region Kronoberg och enheten för folkhälsa och
social utveckling ställer sig positiv till ett sådant samarbete. Ett gott samarbete
med civilsamhälle och ideell sektor är viktig för att göra ett gott arbete och nå våra
mål. Folkhälsoberedningen och enheten för folkhälsa och social utveckling har
haft inledande samtal med stiftelsen och initierar med anledning därav detta
ärende.
En inspirationsdag kring cancerprevention har till sitt syfte att:
- sprida den kunskap som finns kring detta område, både till hälso- och
sjukvårdspersonal och till vår befolkning.
- tjäna till att lyfta det preventiva perspektivet inför kommande revidering av
cancerplan i Region Kronoberg, ett perspektiv som i liggande plan till stor del kan
utvecklas.
- på sikt kunna växa till ett publikt arrangemang som har sin grund i föreningsliv
och civilsamhälle.
Magnus Carlberg (S) yrkar, med instämmande av Jerker Nilsson (V), Christer
Svensson (SD), Eva Ballovarre (S), Michael Öberg (MP), Marcus Walldén (M) och
Bengt-Göran Birgersson (C), bifall till liggande förslag.
Förslag till beslut

Folkhälsoberedningen föreslår att regionstyrelsen anslår 50 000 kronor för
genomförande av inspirationsdag kring cancerprevention i samverkan med
Cancerstiftelsen Kronoberg. Summan belastar regionstyrelsens anslag för
oförutsett.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Cancerpreventionsdag FHB
 Cancerprevention - ansökan om medel till inspirationsdag
Paragrafen är justerad
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§ 20

Hälsa på lika villkor - information
Beslut

Folkhälsoberedningen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga uppgifter för hälso- och
sjukvården. Region Kronoberg har därför återigen genomfört
enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?”. Undersökningen är en del
av regionens folkhälsoarbete för att kartlägga befolkningens hälsa, levnadsvanor
och livsvillkor. På detta sätt ges kunskap om hur hela befolkningen mår och inte
bara om de personer som kommer i kontakt med hälso- och sjukvården.
Undersökningen ger också insikt i hur människor uppfattar sina levnadsvanor och
livsvillkor och blir på så sätt ett viktigt hjälpmedel för att kunna genomföra
förebyggande insatser där de behövs bäst. Vid folkhälsoberedningens
sammanträde redogör folkhälsosamordnare Pia Andersen för
enkätundersökningens resultat.
Undersökningen berör följande områden:
- Självskattad hälsa
- Faktorer relaterat till psykisk hälsa
- Levnadsvanor
- Sociala relationer
- Livsvillkor
Förslag till beslut

Folkhälsoberedningen noterar informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 21

Kurs och konferens 2019 (19RGK70)
Beslut

Folkhälsoberedningens ledamöter och ersättare Bengt-Göran Birgersson (C),
Tobias Karlsson (S), Christer Svensson (SD) samt Michael Öberg (MP) bereds
möjlighet att delta vid konferens om välfärdsinnovation, tjänstedesign och
Verklighetslabb 12 april i Växjö.
Sammanfattning

Redo att bli utmanad? – en dag om välfärdsinnovation, tjänstedesign och
Verklighetslabb - 12 april, Utvandrarnas hus, Växjö
Vår välfärd behöver på olika sätt formas om för att klara framtidens utmaningar.
Som ett led i det arbetet behöver vi allt tydligare involvera samhällets medborgare
och våga utmana de sätt vi levererar välfärd idag. Ett sådant arbete måste vara
mångfacetterat - nya tankesätt, användardrivna metoder och verktyg för
medskapande måste till om vi ska möta befolkningens behov. Tjänstedesign är ett
verktyg som bygger på medskapande mellan alla aktörer, där medborgaren är en
lika central aktör som någon annan. Under denna dag vill vi lyfta begreppet
välfärd, hur vi kan arbeta med den ur ett designperspektiv, låta dig prova på hur
man gör och berätta om Verklighetslabbet – Kronobergs arena för
välfärdsinnovation.
Föreslås att folkhälsoberedningens ledamöter och ersättare bereds möjlighet att
delta vid aktuell konferens. Bengt-Göran Birgersson (C), Tobias Karlsson (S),
Christer Svensson (SD) samt Michael Öberg (MP) anmäler intresse att delta.
Marcus Walldén (M) och Magnus Carlberg (S) rapporterar från deltagande vid
föreläsning Psykisk hälsa och Goda Levnadsvanor – självklara följeslagare 25 och
26 mars.
Bengt-Göran Birgersson (C) rapporterar från deltagande vid konferensen
Strategiskt samtal Vägen framåt på Länsstyrelsen i Kronobergs län 5 februari.
Paragrafen är justerad
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§ 22

Övriga ärenden
Sammanfattning

Inga övriga ärenden föreligger vid dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

