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Tid: 2015-10-13, kl 13:00-16:05 

 

 

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 170 

RJL2015

/439 

Motion: Intensifiera folkhälsoarbetet 
Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 att motionen anses besvarad med hänvisning till beslut om 

antagande av föreslagen regional strategi och handlingsplan 

”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings 

län”. 

 

Sammanfattning  
Vänsterpartiet har i en motion yrkat att Region Jönköpings län 

intensifierar folkhälsoarbetet med speciellt fokus på de 

samhällsgrupper som uppvisar minst positiva resultat i de Öppna 

jämförelserna (2014) samt att Region Jönköpings län tar initiativ till 

en utbildningsinsats om folkhälsans betydelse, där regionens nya 

politiker får chansen att lära sig mer om folkhälsoarbete. 

 

En intensifiering av folkhälsoarbetet föreslås genom föreslagen 

strategi och handlingsplan ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra 

liv i Jönköpings län”. 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från nämnden för Folkhälsa och sjukvårds 

presidium 2015-09-22 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-17 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige 

 

 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 
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Justeras 

 

 

Håkan Jansson 

Ordförande 

  

Bo Kärreskog 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 88-99 

Tid: 2015-10-08, kl 13:10-16:35 

 

 

Plats: Konferensrummet Metodikum, Länssjukhuset 

Ryhov 

§ 93 

RJL 

2015/ 

439 

 
Motionsyttrande – Intensifiera folkhälsoarbetet  

Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår 

 regionsstyrelsen besluta att motionen anses besvarad med 

hänvisning till beslut om antagande av föreslagen regional 

strategi och handlingsplan ”Tillsammans för jämlik hälsa 

och ett bra liv i Jönköpings län”. 

 

Sammanfattning  
Vänsterpartiet har i en motion yrkat att Region Jönköpings län 

intensifierar folkhälsoarbetet med speciellt fokus på de 

samhällsgrupper som uppvisar minst positiva resultat i de Öppna 

jämförelserna (2014) samt att Region Jönköpings län tar initiativ 

till en utbildningsinsats om folkhälsans betydelse, där regionens 

nya politiker får chansen att lära sig mer om folkhälsoarbete. 

 

En intensifiering av folkhälsoarbetet föreslås genom föreslagen 

strategi och handlingsplan ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett 

bra liv i Jönköpings län”. 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från nämnden för Folkhälsa och sjukvårds 

presidium 2015-09-22 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-17 

 

 

Beslutet skickas till 
Regionsstyrelsen 
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UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 88-99 

Tid: 2015-10-08, kl 13:10-16:35 

 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

 

 

 

 

Maria Frisk Marianne Andersson  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

Tjänsteskrivelse  

2015-08-17 RJL 2015/439 

  

 

     

     

     

     

     

   

Regionledningskontoret  

Folkhälsa och sjukvård 

Jesper Ekberg 

 

 

Nämnden Folkhälsa och sjukvård 

Motion - Intensifiera folkhälsoarbetet 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård anser motionen besvarad med hänvisning till 

beslut om antagande av föreslagen regional strategi och handlingsplan 

”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län”. 

 

Sammanfattning  
Vänsterpartiet har i en motion yrkat att Region Jönköpings län intensifierar 

folkhälsoarbetet med speciellt fokus på de samhällsgrupper som uppvisar minst 

positiva resultat i de Öppna jämförelserna (2014) samt att Region Jönköpings län 

tar initiativ till en utbildningsinsats om folkhälsans betydelse, där regionens nya 

politiker får chansen att lära sig mer om folkhälsoarbete. 

 

En intensifiering av folkhälsoarbetet föreslås genom föreslagen strategi och 

handlingsplan ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län”. 

 
Information i ärendet 
Förslag på en regional strategi och handlingsplan ”Tillsammans för jämlik hälsa 

och ett bra liv i Jönköpings län” (RJL 2015/469) har tagits fram i bred samverkan 

med lokala och regionala aktörer. Den omfattar integrering av jämlik hälsa i 

politiska och verksamhetsnära beslut, stärkt samverkan och samlärande, 

involvering av medborgare i folkhälsoarbetet samt riktade insatser till grupper i 

samhället med sämre förutsättningar till ett bra liv. 

 

Strategin sträcker sig fram till och med år 2025 och handlingsplanen omfattar åren 

2016-2017. Ett av de föreslagna målen i handlingsplanen är att beslutsfattare 

bidrar till en socialt hållbar utveckling genom ökad kunskap om social hållbarhet 

och sociala investeringar. En utbildning om social hållbarhet och sociala 



 

Tjänsteskrivelse  

2015-08-17 RJL 2015/439 

 
 

 

investeringar för region- och kommunpolitiker är en av de föreslagna 

aktiviteterna.  

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr   Mats Bojestig  

Regiondirektör   Hälso- och sjukvårdsdirektör 






