
   Sida  

KARLSBORGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 
 Sammanträdesdatum 

Folkhälsorådet 2010-02-22  

  Utdragsbestyrkande  

 Plats och tid  Kommunhuset, Karlsborg, måndagen den 22 mars 2010 kl 13.00 – 16.00  
 
 Beslutande  Agneta Artman  (M) Karlsborgs kommun  
 LarsÅke Carlsson (M) Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg 
 Anna Bruzell   (S) Karlsborgs kommun                         § 3-6 
 Stig Carlsson     (S) Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg § 1-2
   
   
 
 
 Övriga deltagande  Thomas Johansson, kommunchef    § 1-2 
 Ylva Ringhede, vårdcentralschef   § 1-3 
 Lena Johansson, folkhälsoplanerare  
  
  
  
Förhindrade  
  
 
 
 
 Utses att justera  Lars Åke Carlsson (M)  
 
 Justeringens plats och tid Folkhälsoenheten, måndag den 1 mars 2010 kl 15.00  
 
Underskrifter       Sekreterare  ................................................................ 

Lena Johansson    
  Paragrafer 1 – 6 
                                Ordförande  ................................................................ 

Agneta Artman (M)    
 
                     Justerande ............................................................... 

 LarsÅke Carlsson 
                                                                 ANSLAG/BEVIS 
                                             Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag   
 
Organ    Folkhälsorådet  

 

  

Sammanträdesdatum  2010-02-22 
  

  

Datum för  
anslags uppsättande 

2010-03-02 
 

Datum för  
anslags nedtagande  

2010-03-24 
  

Förvaringsplats  
för protokollet 

 
Folkhälsoenheten 

  

  
Underskrift 

 

........................................................... 
Lena Johansson  

  

 

 



       Sida  
KARLSBORGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2   

  Sammanträdesdatum  

Folkhälsorådet  2010-02-22  

 Justerandes sign   Utdragsbestyrkande  
 

FHR § 1  
 
Utvecklingsdag 2010 
 
Folkhälsorådets beslut 
Ordförande, vice ordförande och förvaltningschef från varje nämnd inbjuds 
till en utvecklingsdag den 23 april 2010 på förmiddagen. 
 
Sammanfattning 
För verksamhetsåret 2010 har folkhälsorådet beslutat genomföra två utveck-
lingsdagar. Datum för vårens utvecklingsdag har tidigare bestämts till den 
23 april på förmiddagen. Vilka som skall bjudas in till utvecklingsdagen 
diskuteras.  
 
Beslutsexpediering 
Ordförande, vice ordförande och förvaltningschef för varje nämnd 
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FHR § 2 
 
Verksamhetsberättelse 2009 
 
Folkhälsorådets beslut 
Med de justeringar som har kommit upp, anta ”Verksamhetsberättelse 2009 
för Karlsborgs Folkhälsoråd”. 
 
Sammanfattning 
Beredningens förslag till verksamhetsberättelse för 2009 gås igenom. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1, ”Förslag till Verksamhetsberättelse 2009”  
 
Beslutsexpediering 
Karlsborgs kommun 
Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg 
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§ 3 
 
Ansökningar 2010 års folkhälsobidrag 
 
Folkhälsorådets beslut 
Tjugotre ansökningar beviljas folkhälsobidrag och två ansökningar avslås. 
 
Sammanfattning 
På försök införde folkhälsorådet ett folkhälsobidrag 2009 som ideella före-
ningar kan söka. Bidraget är på totalt 70 000 kronor. För att beviljas bidrag 
finns vissa kriterier uppsatta.  
 
I år har 25 ansökningar inkommit inom ansökningstiden. Sammanlagt har 
bidrag sökts för 155 941 kronor. En sammanställning över ansökningarna 
gås igenom. Då den totala summan av samtliga 25 ansökningar överskrider 
summan som har avsatts för folkhälsobidrag har folkhälsorådet, på vissa 
beviljade ansökningar, tvingats anpassa nivåerna på de sökta summorna. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 2, ”Sammanställning över ansökningar för folkhälsobidrag” 
 
Beslutsexpediering 
Samtliga föreningar som har sökt folkhälsobidrag 
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FHR § 4 
 
Information 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborgs ledamot Lars Åke 
Carlsson (M) informerar om: 
o En Strategisk plan avseende folkhälsoarbete håller på att tas fram 

2009 års budget för östra Skaraborg var 7,0 mnkr varav ca 0,4 mnkr 
blev kvar. 

o Ett treårigt projekt "Sunt liv" som Folkhälsokommittén för år 2010 
stödjer med 303 500 kr 

o För att sprida information om HBT har RFSL fått 80 000 kronor. Ett 
uppdrag som avser attitydförändrande arbete riktat mot ungdomar un-
der ett år. 

o Tecknade överenskommelser gällande primärvård, folktandvård, han-
dikappverksamhet och högspecialiserad vård. 

 
Folkhälsoplanerare Lena Johansson informerar om: 
o Hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt ”Verksamhetsplan 2010 
 Karlsborgs Folkhälsoråd”.  
o ”Slutrapport Hälsoseminarier med fokus på äldre i Karlsborgs 
 kommun” från Röda Korset 
o Bilaga 3, Yttrande över remissförslag ”Tyck till om visionsförslaget – 
 Vision 2020” som överlämnats till Karlsborgs kommun. 
o Göteborgs Universitet har tackat nej till att utvärdera projekt ”Ökad 
 hälsa för unga kvinnor 18-34 år i Tibro och Karlsborg” på grund av att 
 arbetet blir för stort. Kontakt har nu tagits med Skaraborgsinstitutet 
 och Högskolan i Skövde om hjälp med utvärdering av projektet. 
o I arbetsgruppen Äldres hälsa finns nu även Röda Korset med. 
o Nyckeltal som tidigare redovisats i kommunens årsredovisning 
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FHR § 5 
 
Folkhälsorådets beslut 
Till kommunstyrelsen överlämna en skrivelse om att följa Strålskyddsmyn-
dighetens råd att sluta med solarieverksamhet. 
 
Sammanfattning 
Strålsäkerhetsmyndigheten har uppmanat kommuner som erbjuder allmän-
heten att sola solarium att överväga att sluta med solarieverksamheten. 
Kommunen bör som myndighet inte tillhandahålla verksamhet som veten-
skapligt bevisat ökar risken för hudcancer och således kan försämra männi-
skors hälsa. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 4, beredningens förslag på en skrivelse till kommunstyrelsen angå-
ende solarieverksamhet 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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FHR § 6 
 
Folkhälsorådets beslut 
Tacka nej till att ingå i projekt ”Livsskolan” 
 
Sammanfattning 
Studiefrämjandet och enhetschefen för omsorgen i Tibro har tillsammans 
skissat på ett gemensamt förebyggande hälsoprojekt, ”Livsskolan” för 
kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg. Målgrupp är personer ur LSS per-
songrupp. Studiefrämjandet i Norra Skaraborg kommer att vara projektäga-
re. 
 
Det finns stora problem med inaktivitet och social isolering inom LSS per-
sonkrets. Problem som kan leda till allvarliga konsekvenser som depression, 
övervikt, mm. Projektet är tänkt att starta i höst och pågå under två år och ha 
en anställd projektledare. Tänkta områden att ingå i ”Livsskolan” är bland 
annat friskvård, säkerhet i vardagen och konsumentrådgivning. 
 
Folkhälsoråden i respektive kommun har tillfrågats om att stå med i en pro-
jektansökan och att folkhälsoplaneraren finns med i planeringen och i en 
styrgrupp. 
 
Beslutsexpediering 
Studiefrämjandet i Norra Skaraborg 
 
 
 


