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Protokoll från Folkhälsoberedningens
sammanträde
Tid:
Plats:

2020-12-08, kl. 13:00-15:05
Digitalt möte via Teams

Beslutande
Fredrik Sjögren (L), ordförande
Thomas Hansson (MP), vice ordförande
Tony Rahm (M)
Jacqueline Engström (M)
Cecilia Olsson Carlsson (S)
Alexandra Thomasson (V)
Fredrik Ottesen (SD)

Ersättare
Ola Olsson (C)
Estrid Nimåker (KD)

Övriga
Jens Sörvik, tf enhetschef
Lene Hansson, handläggare folkhälsofrågor
Kontie Moussa, epidemiolog, § 17
Anna Appelgren, sekreterare

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: Region Skåne 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00
E-post: region@skane.se
Internet: www.skane.se
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§ 16 Val av justeringsperson
Thomas Hansson (MP) utses att jämte ordförande justera protokollet

§ 17 Verksamhetsinformation
•

Information från samverkansmöte främja psykisk hälsa hos unga 19
november – Jens Sörvik

•

Fördjupning folkhälsoenkäten – Kontie Moussa

•

Rapport om idéburna organisationer som erhållit bidrag i samband med
Covid -19 för att främja psykisk hälsa- Lene Hansson

§ 18 Bidrag till idéburna organisationer för att främja psykisk hälsa hos
unga 2021
Ärendenummer: 2020-POL000544
Folkhälsoberedningens beslut
Folkhälsoberedningen föreslår Regionala utvecklingsnämnden
1. Regionala utvecklingsnämnden beslutar om stöd för verksamhetsåret
2021 till följande idéburna organisationer som kan främja psykisk hälsa
hos unga
• BUFFF (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse)
beviljas stöd om 200 000 kr (Ny)
• FIFH (Föreningen Idrott För Handikappade) beviljas stöd om 450 000 kr
(2020: 600 000)
• Friluftsfrämjandet Syd beviljas stöd om 395 000 kr (2020: 260 000 kr)
• Föräldraföreningen mot narkotika beviljas stöd om 180 000 kr (2020:
180 000 kr)
• Maskrosbarn beviljas stöd om 200 000 kr (Ny)
• Skolidrottsförbundet Skåne beviljas stöd om 200 000 kr (Ny)
• Skånes Nykterhetsförbund beviljas stöd om 285 000 kr (2020: 600 000
kr)
• Spelberoendes förening beviljas stöd om 300 000 kr (2020: 410 000 kr)
• Suicide Zero beviljas stöd om 310 000 kr (Ny)
2. Regionala utvecklingsnämnden beslutar att avslå följande ansökningar:
• KFUM Kiosk (Kristliga Föreningen för Unga Människor Idrott och
social kunskap). Uppfyller inte kriterier
• Rädda barnen. Insats av kortsiktig karaktär
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•
•
•
•
•
•

Somaliska freds- och skiljedomsföreningen: Insats koncentrerad till
Malmö
Studieförbundet Vuxenskolan dansverksamhet. I första hand
metodutveckling
Studieförbundet Vuxenskolan design jam. I första hand metodutveckling
dialog
Svenska muslimer för rättvisa och fred. Insatsen vänder sig till
förtroendevalda
Ungas möjligheter. Uppfyller inte kriterier
Verdandi (arbetarnas socialpolitiska organisation). Avser
fritidsverksamhet

Protokollsanteckningar
Thomas Hansson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Region Skåne beviljar organisationsbidrag till organisationer vars verksamhet
främjar psykisk hälsa hos unga samt utifrån den regionala överenskommelsen
om samverkan mellan Region Skåne och idéburen sektor Skåne (ÖK Skåne).
Det har för verksamhetsår 2021 blivit en översökning i förhållande till budget
och därför ges förslag på reduceringar.
Föreslås att bidrag delas ut till organisationer som uppnår riktlinjerna för bidrag
till idéburen sektor från Regionala utvecklingsnämnden samt kriterier idéburna
organisationer som bidrar till att främja psykisk hälsa hos unga.
Yrkanden
Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar bifall till eget tilläggsyrkande innebärande att
folkhälsoberedningen ska uppmana regionala utvecklingsnämnden att frigöra
ytterligare medel till de idéburna organisationerna i syfte att uppnå
målsättningen ”Bättre hälsa för fler”.
Fredrik Sjögren (L) yrkar, med instämmande av Tony Rahm (M), avslag på
yrkandet från Cecilia Olsson Carlsson (S).
Thomas Hansson (MP) och Alexandra Thomasson (V) yrkar bifall till Cecilia
Olsson Carlssons tilläggsyrkande.
Ordföranden finner att vad gäller ordförandens huvudförslagförslag finns det
bara ett förslag till beslut och finner att folkhälsoberedningen beslutar i enlighet
med det.
Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet från Cecilia Olsson
Carlsson (S) och finner att folkhälsoberedningen beslutar att avslå det.
Cecilia Olsson Carlsson (S) reserverar sig mot beslutet att avslå
tilläggsyrkandet.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-19
2. Sammanställning fördelning bidrag

§ 19 Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer 2021
Ärendenummer: 2020-POL000549
Folkhälsoberedningens beslut
Folkhälsoberedningen föreslår Regionala utvecklingsnämnden
1. Regionala utvecklingsnämnden beslutar för verksamhetsåret 2021 om
stöd enligt fastställda riktlinjer och kriterier till barn- och
ungdomsorganisationer upptagna i sammanställningen som kan bidra till
ökad psykisk hälsa hos unga.
Protokollsanteckning
Thomas Hansson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Region Skåne beviljar organisationsbidrag till organisationer vars verksamhet
främjar psykisk hälsa hos unga samt utifrån den regionala överenskommelsen
om samverkan mellan Region Skåne och idéburen sektor Skåne (ÖK Skåne).
Därför föreslås att bidrag delas ut till organisationer som uppnår riktlinjerna för
bidrag till idéburen sektor från Regionala utvecklingsnämnden samt kriterier
organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-24.
2. Sammanställning fördelning bidrag.

§ 20 Samverkansavtal RF SISU
Ärendenummer: 2020-POL000545
Folkhälsoberedningens beslut
Folkhälsoberedningen föreslår Regionala utvecklingsnämnden:
1. Regionala utvecklingsnämnden ingår samverkansavtal med RF SISU för
perioden 2021 – 2023.
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden har givit Folkhälsoberedningen i uppdrag att
kraftsamla kring psykisk hälsa hos unga. Region Skåne ser samverkan med den
idéburna sektorn som viktig för detta arbete. RF SISU är den ledande aktören
inom idrott i Skåne, som samlar Skånes idrottsföreningar och stöttar deras
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utveckling. Därför föreslås Region Skåne ingå samverkansavtal med RF SISU
för perioden 2021 - 2023.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-19.
2. Samverkansavtal RF SISU – Region Skåne

§ 21 Samverkansavtal Senior Sport School
Ärendenummer: 2020-POL000548
Folkhälsoberedningens beslut
Folkhälsoberedningen föreslår Regionala utvecklingsnämnden
1. Regionala utvecklingsnämnden ingår samverkansavtal med RF SISU
avseende Senior Sport School för perioden 2021 – 2023.
Sammanfattning
Region Skåne föreslås ingå samverkansavtal med RF SISU avseende att
genomföra satsningen Senior Sport School under perioden 2021-2023. Denna
satsning skapar genom idrott förutsättningar för social gemenskap, fysiskt
och psykiskt välmående vilket ger bättre förutsättningar för ett hälsosamt
åldrande för deltagarna. Detta bör genomföras för att agera för att uppnå
nämndens mål om bättre hälsa för fler.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-23
2. Samverkansavtal Region Skåne – RF SISU avseende Senior Sport School

Vid protokollet

Anna Appelgren
Sekreterare
Justerat 2020-12-21
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Fredrik Sjögren (L)
Ordförande
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Thomas Hansson (MP)

PROTOKOLLSANTECKNING
Folkhälsoberedningen den 8 december 2020
Högre prioritering av Folkhälsoarbetet i pandemitider!
Miljöpartiet tycker det är bra att det i Alliansens budget uttrycks en prioritering på bättre hälsa
för fler. Vi tycker dock att det inte syns i de siffror som presenterats och vi har ett högre
ambitionsmål i reda pengar för satsning på det förebyggande hälsoarbetet. Vi ser att det finns
ett ökande engagemang bland barn- och ungdomsföreningar och att de idéburna
organisationerna har en högre ambition i sina ansökningar till Region Skåne.
Det är mycket angeläget att utifrån vad vi sett i Folkhälsoenkäten, och i rapporter kring
effekter av Coronapandemin i Skåne, att vi tar Folkhälsoarbetet till en högre ambitionsnivå i
medelsprioriteringen. Vad vi kan se finns det utrymme i Regionala utvecklingsnämndens
budget att tilldela Folkhälsoarbetet ytterligare medel under 2021.
Vi skulle vilja att Folkhälsoberedningen tilldelas ytterligare 1 744 600 kronor istället för att
reducera beloppet i de 7 ansökningar avseende bidrag till idéburna organisationer.
Vi skulle vilja att kriteriet med minimum 6 kommuner för bidraget till idéburna organisationer
ses över och även får en alternativ invånarfaktor så att det tydligare speglar hur många
Skåningars område som berörs av verksamheten. Detta då vi kan se att flera av de som fått
avslag skulle kunna få bidra till ett utökat förebyggande folkhälsoarbete.
Vi vill att Folkhälsoberedningen tilldelas ytterligare 2 850 000 kronor att tillföras
fördelningen till barn- och ungdomsorganisationer, då intresset för detta arbete ökat, så att det
totala bidraget i fördelningsnyckeln blir 8 550 000. På så vis kan ambitionsnivån höjas hos
fler föreningar.
Thomas Hansson
1:a vice ordförande i Folkhälsoberedningen
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

RESERVATION
Socialdemokraterna i Region Skåne
Folkhälsoberedningen 2020-

Stöd till idéburna organisationer med länsövergripande verksamhet 2021
De idéburna organisationerna gör ett mycket viktigt arbete, inte minst för grupper i samhället
som är i behov av hjälp och stöd. Det har varit en osäkerhet kring nivåerna på bidragen de
senaste åren vilket har försvårat för föreningarna att planera sin verksamhet. I år har
söktrycket varit stort och fler föreningar är i behov av stöd för att vidhålla sin verksamhet. Vi
befinner oss i en påfrestande situation med en pandemi som ökar risken för isolering och
minskat välmående. Behovet av insatser som stöttar och hjälper personers hälsa och
välmående är större än någonsin.
Vi anser därför att det är rimligt att regionala utvecklingsnämnden ser över möjligheterna att
öka potten för bidragen till idéburna organisationer.

Vi yrkade följande:
-

Folkhälsoberedningen uppmanar regionala utvecklingsnämnden att frigöra ytterligare
medel till de idéburna organisationerna i syfte att uppnå målsättningen ”Bättre hälsa
för fler”

Då vårt förslag inte vann gehör reserverade vi oss.
För Socialdemokraterna i folkhälsoberedningen

Cecilia Olsson Carlsson

