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Medel för särskilda folkhälsosatsningar
Bilaga:
Medel för särskilda folkhälsosatsningar
Ärendebeskrivning
Vid ett folkhälsoseminarium ”Nycklar till jämlik hälsa” i maj 2011
presenterade bland annat två kommuner hur de arbetat för att stimulera
hälsofrämjande och förebyggande arbete samtidigt som kommunen tjänar
pengar och gör mänskliga vinster. Vid seminariet deltog bland annat politiker
för kommunfullmäktige, förvaltningschefer och ekonomichefer. Deltagarna
var positiva till en satsning i Luleå.
Kommunchefen har därefter lett en arbetsgrupp bestående av socialchef,
fritidschef, skolchef, stadsbyggnadschef, ekonomichef samt
folkhälsosamordnare som tagit fram ett förslag ”Medel för särskilda
folkhälsosatsningar”.
Förslaget ”Medel för särskilda folkhälsningar” är att inrätta en särskild ”pott”
för folkhälsosatsningar. Målsättning är bland annat att minska kommunala
kostnader för ohälsa på kort och lång sikt samtidigt som mänskliga vinster
görs. Medlen ska användas för att prioritera barn och ungas hälsa.
Minst två förvaltningar/bolag kan tillsammans söka projektmedel från
”potten”. För att säkerställa möjlighet till integrering i ordinarie verksamhet
ifall utvärdering visar positivt utfall finns en stegvis egen finansiering vid
projektansökan. ”Medel till särskilda folkhälsosatsningar” bör finnas under
minst tre år ‐ 2012, 2013 och 2014. Förslaget bifogas.
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen i samråd med Stadsbyggnadskontoret föreslår
Plan‐ och tillväxtutskottet rekommendera kommunstyrelsen föreslå

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2011‐11‐14

232

527

Plan‐ och tillväxtutskottet

2011‐10‐24

102

188

novkf21b

kommunfullmäktige besluta att godkänna ”Medel för särskilda
folkhälsosatsningar” enligt förslag.
Medel till satsningen föreslås vara 4 Mkr/år och föreslås hanteras i
budgetprocessen för åren 2012, 2013 och 2014.

Yrkande
Yvonne Stålnacke (S) yrkar bifall till förslaget.

Plan‐ och tillväxtutskottets förslag
Plan‐ och tillväxtutskottet beslutar i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag.
_____

Yrkande
Thomas Olofsson (FP) yrkar bifall till plan‐ och tillväxtutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med plan‐ och tillväxtutskottets förslag.
_____
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