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ÅRETS FOLKHÄLSOINSATS 2016
I en remiss från Regionstyrelsen önskas en politisk beredning i Folkhälsonätverket
FOLKHÄLSO - Z innan slutligt beslut tas i regionstyrelsen. Nätverket får samtidigt i uppdrag
att se över processen, uppdatera och revidera Stadgar för Region Jämtland Härjedalens
folkhälsopris - Årets folkhälsoinsats (LS/365/2009) så att regionens inriktning av folkhälsa samt
dess värdegrund tydligt tas i beaktande.
Folkhälsonätverkets förslag blir efter beredning i nätverkets presidium nedan angiven
organisation med därtill hörande motivering.

Genomgång, förslag på vald mottagare samt motivering
Priset delas ut för att uppmärksamma och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom området
folkhälsa. Med insatser för en bättre folkhälsa menas insatser som främjar hälsa och förebygger
ohälsa. Insatser ska bidra till ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande samt öka den
jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället.
Motivering: Kjell Söder Reacting AB, har genom ett brett engagemang bidraget till att skapa en
reaktiveringsinrättning med möjlighet för alla, oavsett ålder och kön eller annan bakgrund. Med
en beundransvärd energi och med en vidsynthet avseende att ta med de senaste forskningsrönen
i arbetet har Kjell Söder byggt upp en verksamhet utöver det vanliga. Kjell Söders omvittnade
engagemang inom olika ideella organisationer utgör ytterligare ett bevis för den ledstjärna som
han har – att göra gott. Detta inkluderande sociala synsätt på att gemenskap bidrar till
framväxandet av ett hälsofrämjande perspektiv såväl som en tro på att inget är omöjligt.

Priset utdelas postumt då Erik Söder hastigt lämnade oss den 1/9 2016.
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Översyn stadgar för folkhälsopriset
Uppdraget översyn Stadgar för Region Jämtland Härjedalens folkhälsopris ”Årets
Folkhälsoinsats”(LS 365/2009) blir en del av nätverkets process under hösten.
Stadgarna kommer därför att diskuteras och gås igenom på nästa planerade möte med hela
FOLKHÄLSO – Z samlat den 10/10 – 2016, sammanställas och därefter återsändas i reviderad
form till Regionstyrelsen.

För länsnätverket FOLKHÄLSO – Z
Östersund 2016-09-19
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