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Fredrik Sjögren (L), ordförande
Thomas Hansson (MP), vice ordförande
Tony Rahm (M)
Cecilia Olsson Carlsson (S)
Alexandra Thomasson (V)
Fredrik Ottesen (SD)
E strid Nimåker (KD), tjänstgörande ersättare för Gösta Lundström (M)
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11 Val av justeringsperson
Thomas Hansson (MP) utses att jämte ordförande justera protokollet.

12 Verksamhetsinformation
1. Riktade hälsosamtal – Svalövs-modellen.
2. Information om omorganisation och hur folkhälsoarbetet ska hanteras
framöver
3. Sätt Skåne i rörelse
4. Skåneveckan psykisk hälsa
5 . Rapportering bidrag verksamhetsår 2021 idéburna organisationersamt
barn- och ungdomsorganisationer
6. Rapportering utlysning stöd nyanlända och asylsökande barn och unga i
hälsofrämjande aktiviteter, inriktning fysisk aktivitet
7. Nästa FHB sammanträde 22 november

§ 13 Rekreativa leder i Skåne
Ä rendenummer: 2022-POL000311
F olkhälsoberedningens beslut
Folkhälsoberedningen föreslår regionala utvecklingsnämnden:
1. Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom intentionerna i
Handlingsplan 2030 för rekreativa leder i Skåne.
2. Regionala utvecklingsnämnden anslår 200000 kr under 2022 till en
utredning om huvudmannaskap för kanotleder i Skåne.
3. Regionala utvecklingsnämnden anslår 700 000 kr under 2022 till
projektet Mountainbike i Skåne samt 700 000 kr under 2023 och 700 000
kr under 2024 under förutsättning att Regionfullmäktige beslutar enligt
rambudget.
Sammanfattning
Handlingsplan 2030 för rekreativa leder i Skåne visar den strategiska vägen
framåt kring hur vandrings/cykel/mountainbike/kanotleder kan bidra till

regionala utvecklingsnämndens mål ”Bättre hälsa för fler”. I planen beskrivs
vilka effekter och resultatmål som ska uppnås. Nytt jämfört med tidigare är en
större tonvikt på samarbete med hälso- och sjukvården samt förslag på
utveckling gällande samordning av mountainbikeleder samt kanotleder i Skåne.

I ärendet finns följande dokument
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1. Beslutsförslag 2022-09-13
2. Bakgrund till Region Skånes arbete med rekreativa leder
2. Handlingsplan 2030 för rekreativa leder i Skåne
3. Slutgiltig rapport huvudmannaskap för mountainbikeleder i Skåne WSP

14 Yttrande över motionssvar på motion Stärk folkhälsan i Skåne
Ä rendenummer: 2021-POL000348
F olkhälsoberedningens beslut
Folkhälsoberedningen föreslår Regionala utvecklingsnämnden följande
1. Regionala utvecklingsnämnden lämnar bifogat yttrande på Hälso- och
sjukvårdsnämndens förslag på motionssvar.
Reservationer
Thomas Hansson (MP) reserverar sig mot beslutet.
P rotokollsanteckning
Cecilia Olsson Carlsson (S) gör bifogad anteckning till protokollet.
Alexandra Thomasson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.

Yrkande
Fredrik Sjögren (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Thomas Hansson (MP) yrkar, med instämmande av Alexandra Thomasson (V)
att följande tillägg görs till yttrandet: Folkhälsoberedningen anser att det vore
lämpligt att Region Skåne antar en folkhälsostrategi.
Fredrik Sjögren (L) yrkar avslag på Thomas Hanssons (MP) yrkande.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot
varandra. Ordföranden finner därefter att folkhälsoberedningen beslutar i
enlighet med ordförandens förslag.
Votering begärs.
Folkhälsoberedningen godkänner följande propositionsordning:
Den som vill bifalla ordförandens förslag röstar ja.
Den som vill bifalla Thomas Hanssons (MP) yrkande röstar nej.

J a-röster ges av: Fredrik Sjögren (L), Tony Rahm (M), E strid Nimåker (KD)
och Fredrik Ottesen (SD).
N ej-röster ges av: Thomas Hansson (MP) och Alexandra Thomasson (V).
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Cecilia Olsson Carlsson (S) avstår.
Omröstningen utfaller med fyra ja-röster, två nej-röster och en avstår.
Beredningen har därmed beslutat att bifalla ordförandens förslag.

Sammanfattning
Henrik Fritzon (S), Anna-Lena Hogerud (S) och Yvonne Augustin (S) har i en
motion föreslagit bland annat att Region Skåne antar en folkhälsostrategi.
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslöt 2022-06-23 § 98 att remittera motionen
till regionala utvecklingsnämnden för yttrande på hälsooch sjukvårdsnämndens förslag till motionssvar. Regionala utvecklingsnämnden
lämnar ett yttrande på de tre förslag som berör dess verksamhet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-08-16
2. Yttrande 2022-08-05
3. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2022-06-23 § 98
4. Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till motionssvar 2022-05 -24
5 . Motion 2021-07-02

Vid protokollet

Anna Appelgren
Sekreterare

Justerat 2022-09-

Fredrik Sjögren (L)
Ordförande

Region Skåne

Thomas Hansson (MP)

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

FHB 2022-09-13

4. Yttrande över motionssvar på motion Stärk folkhälsan i Skåne
Motionen tar upp frågor kring de stora hälsoskillnaderna i Skåne, som orsakas av ökande social
och ekonomisk ojämlikhet. Vi menar att Region Skåne bör anta gemensamma målsättningar för
folkhälsoinsatser. En regional folkhälsostrategi skulle komplettera och konkretisera de
målsättningar som finns. Målsättningarna och de utmaningar de är ämnade att angripa löses
genom ett aktivt arbete, gemensamt med olika aktörer, för att minska de sociala skillnaderna
och säkra en jämlik hälso- och sjukvård.
Yttrandeförslaget ger en god överblick och redogörelse för vad som gjorts, görs och prioriteras
men det ger också ett sken av att tillräckliga insatser görs för att utjämna de hälsoskillnaderna
som finns i Skåne. Att motionen remitterats till Folkhälsoberedningen och RUN är bra, så att
en fullödig beredning ligger till grund för regionfullmäktiges ställningstagande. Men för att
beredningen ska bli så fullödig som möjligt borde yttrandet gått djupare in på frågorna hur
regionens folkhälsoarbete kan kompletteras och konkretiseras.
Samhällets olika aktörer måste agera för att skapa en livsmiljö som ger alla människor
förutsättningar för en god hälsa. Genom att Region Skåne antar gemensamma målsättningar
och inrättar en regional folkhälsostrategi skulle vi lättare kunna angripa de tuffa utmaningarna
som finns gällande hälsoskillnader i Skåne.

För Socialdemokraterna i Folkhälsoberedningen

Cecilia Olsson Carlsson

Folkhälsoberedningens sammanträde 2022-09-13

P rotokollsanteckning
4. Yttrande över motionssvar på motion Stärk folkhälsan i Skåne

Ä rendenummer 2021-POL000348

V änsterpartiet tycker att Socialdemokraternas motion om att stärka folkhälsan i Skåne
rimmar bra med den folkhälsopolitik V änsterpartiet vill se.
D et behövs ett akut krafttag mot de hälsoklyftor vi har inom vår region och som dessutom
ökar. D å kan vi inte vänta in ett framtidsystem eller förlita oss till det förhållandevis smala
uppdrag som folkhälsoberedningen har idag.

M almö 2022-09-22

För Vänsterpartiet i Region Skåne

A lexandra Thomasson, ersättare i regionfullmäktige och ledamot i folkhälsoberedningen.
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