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Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 27 september 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 110

Motion om studieförbundens roll för folkhälsan
LTV 161385

Birgitta Andersson (C) föreslår i en motion inkommen 2016-09-28
landstingsfullmäktige besluta att i samverkan med studieförbunden i Västmanlands
län utveckla ett förstärkt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, att
under tre år driva ett försöksprojekt där studieförbunden får hjälp att genomföra nya
aktiviteter och projekt som syftar till att främja folkhälsan i länet, samt att genom
studieförbunden öka hälsomedvetandet i länet och nå ut till fler grupper.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2016-10-19 § 113.
Regionstyrelsens yttrande
Motionären lyfter fram utmaningen om att nå ut med det sjukdomsförebyggande
arbetet till befolkningen. Region Västmanland har genom ”Program för Landstingets
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser” tagit beslut om att bedriva ett
strukturerat folkhälsoarbete. Ett av de prioriterade områdena är samverkan med
externa aktörer, då länets kommuner och civilsamhällets aktörer kan vara avgörande
faktorer för framgång i detta arbete. Samarbete med bland annat studieförbund
ingår därmed redan i utvecklingen av regionens folkhälsoarbete.
Vikten av samverkan mellan länets olika aktörer lyfts även i annat nationellt och
regionalt utvecklingsarbete, som till exempel SKL:s ”Samlad strategi för hälsa”, där
Västmanland medverkar, Nationella kommissionen för jämlik hälsas slutrapport
”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa”, och regionens styrdokument för den
framtida hälso- och sjukvården.
Det är en avgörande framgångsfaktor att det strategiska arbetet med samordning
leder till strukturerade insatser. Det krävs olika former av insatser utifrån olika
förutsättningar avseende såväl mottagare som utförare.
Att teckna avtal med olika aktörer som till exempel studieförbund, kan vara en
möjlighet. Det finns exempel i ett angränsande län där man under lång tid haft
upparbetade samverkansytor med lokala aktörer i de olika kommunerna med
möjligheten att teckna avtal för folkhälsoinsatser.
Ytterligare perspektiv att beakta är intresset för e-hälsa. Möjligheterna att utnyttja
digitala tjänster för information, självhjälpstester, stöd till hälsosamma levnadsvanor

PROTOKOLLSUTDRAG

2 (3)

RF
2017-09-27

med mera behöver vägas in i regionens hälsofrämjande arbete, och möjligheten att
nå ut till länets invånare.
Det breda angreppssätt som regionen arbetar efter går i linje med motionens
viljeinriktning då samverkan med bland annat länets studieförbund kan vara en del av
regionens folkhälsoarbete. Dock bör form och innehåll för samarbete med
studieförbunden sättas in i ett större övergripande sammanhang där inriktningen för
arbetet görs utifrån en strategisk avvägning av insatser och samarbetsformer, samt
utifrån en beslutad handlingsplan för länet.
I motionen lyfts även att studieförbunden skulle kunna ansvara för de första stegen
för rådgivning och samtal enligt socialstyrelsens riktlinjer. Det är dock viktigt att
notera att Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är
riktade till vården. Externa aktörer kan komplettera och bidra i detta arbete, men
inte ta över hälso- och sjukvårdens ansvar att arbeta enligt socialstyrelsens riktlinjer.
Regionens Kompetenscenter för hälsa ska bidra till samverkan samt samla och
förmedla kunskap om hälsoläget och hälsofrämjande insatser. Det kunskapsunderlag
om hälsa som löpande tas fram är ett bra underlag även för studieförbundens arbete,
och framöver kommer studieförbunden att bjudas in till dessa forum.
I ärendet yttrar sig
Birgitta Andersson (C), Pernilla Rinsell (MP) och Thomas Högström (M).
I ärendet yrkar
Pernilla Rinsell (MP) bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
Birgitta Andersson (C) bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande finner att det under överläggningen framställts två yrkanden. Ordförande
ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige beslutat i enlighet
med regionstyrelsens förslag till beslut.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.
2.

Motionens första och tredje yrkande anses besvarade.
Motionens andra yrkande avslås.

Reservation
Helena Hagberg, Lars Aldefors, Ida Lindh, Anita Lilja-Stenholm och Bengt-Åke Nilsson
samtliga (L)
Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Magnus Ekblad och Gustaf Eriksson samtliga (C),
reserverar sig till förmån för Birgitta Anderssons yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare

Justerat 2017-10-04

Glenn Andersson

Maria Dellham

Ordförande

Justerare

Malin Gabrielsson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2017-10-04 intygas:

Rätt utdraget intygas 2017-10-04

Andreas Engstedt
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