
   Sida  

KARLSBORGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  8 
 Sammanträdesdatum 

Folkhälsorådet 2010-05-10  

  Utdragsbestyrkande  

 Plats och tid  Brevikens Golfklubb, måndagen den 10 maj 2010 kl 13.00 – 16.15  
 
 Beslutande  Agneta Artman  (M) Karlsborgs kommun  
 LarsÅke Carlsson (M) Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg 
 Anna Bruzell   (S) Karlsborgs kommun 
  Stig Carlsson     (S) Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg  
   
   
 
 
 Övriga deltagande  Thomas Johansson, kommunchef 
 Ylva Ringhede, vårdcentralschef 
 Lena Johansson, folkhälsoplanerare   
  
  
  
Förhindrade  
  
 
 
 
 Utses att justera  Anna Bruzell (S)  
 
 Justeringens plats och tid Folkhälsoenheten, måndag den 24 maj 2010 kl 09.00  
 
Underskrifter       Sekreterare  ................................................................ 

Lena Johansson    
  Paragrafer 7 – 13 
                                Ordföran-
de  ................................................................ 

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

 Anna Bruzell 
                                                                 ANSLAG/BEVIS 
                                             Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag   
 
Organ    Folkhälsorådet  

 

  

Sammanträdesdatum  2010-05-10 
  

  

Datum för  
anslags uppsättande 

2010-05-24 
 

Datum för  
anslags nedtagande  

2010-06-15 
  

Förvaringsplats  
för protokollet 

 
Folkhälsoenheten 

  

  
Underskrift 

 

........................................................... 
Lena Johansson  
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Folkhälsorådet  2010-05-10  

 Justerandes sign   Utdragsbestyrkande  
 

FHR § 7  
 
Information 
 
Folkhälsoplanerare Lena Johansson informerar om: 
o Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott om Kampanjen 

”Störa langningen” 2010. 
o Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden om att nämnden har 

godkänt folkhälsorådets verksamhetsberättelse för 2009. 
o ”Kraftsamling mot alkohol, våld och droger”, 3 maj i Skövde. 
o Inbjudan till kursen ”Motverka onödig ohälsa”. 
o ”Folkhälsoarbete Skaraborg 2009” delas ut. 
o Konferensen ”Den jämlika hälsan – hur gör vi?” 
 
Från Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg ledamot Stig Carls-
son (S) informerar om: 
o Under kommundialogerna har man från hälso- och sjukvårdsnämnden 

även träffat ungdomar. Stig Carlsson vill gärna träffa Karlsborgsung-
domar då Carl Johanskolan hade lov när man besökte Karlsborg.   

o Om folkhälsorådets budget inte går åt kan en hjärtstartare köpas in till 
Molidens indrottsanläggning. 

 
Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborgs ledamot Lars Åke 
Carlsson (M) informerar om: 
o Informationsmaterialet ”Minskat tobaksbruk för jämlikare hälsa - Ett 
 projekt med bred hälsoansats”. 
o Västra Götalandsregionens material som finns under Informations- 
o material folkhälsa på www.vgregion.se/folkhalsa.  
 
Vårdcentralschef Ylva Ringhede informerar om: 
o Till livsstilsmottagningen kan man numera ringa direkt och beställa tid 

och behöver inte ha någon remiss. 
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FHR § 8 
 
Förfrågan från Elöverkänsligas förening i Västra Götaland angående 
avslag rörande folkhälsobidrag 
 
Folkhälsorådets beslut 
Elöverkänsligas förening i Västra Götaland skall tillskrivas att folkhälsorå-
det inte avser att ompröva beslutet om avslag på föreningens ansökan av 
folkhälsobidrag.  
 
Sammanfattning 
I brevet, bilaga 1, från Elöverkänsligas förening i Västra Götaland önskar 
föreningen att bidragsansökan tas upp till omprövning.  
 
Beslutsexpediering 
Elöverkänsligas förening i Västra Götaland  
Föreningens kommunrepresentant Grethel Eckhardt 
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FHR § 9 
 
Prioriterade områden 2011 
 
Folkhälsorådets beslut 
1. Under 2011 prioriteras; Främja den psykiska hälsan hos barn och unga, 

Utveckla samverkan med föreningslivet och Tobaksfri arbetstid. 
2. Föreslå kommunstyrelsen att vid utarbetande av förslag till direktiv för 

budgetarbetet beakta folkhälsorådets prioriteringar. 
 
Sammanfattning 
Under förmiddagens utvecklingsdag tillsammans med nämndernas ordfö-
rande, vice ordförande och förvaltningschefer kom förslag upp på områden 
att prioritera under 2011. Föreslagna områden, samt att Folkhälsoplan 2008-
2011 ska revideras under 2011, diskuteras. 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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FHR § 10 
 
Utvecklingsdag i höst 
 
Folkhälsorådets beslut 
Höstens utvecklingsdag ska hållas den 4 oktober kl 8.00-12.00 och inbjudna 
blir ordförande och vice ordförande för nämnderna, förvaltningschefer och 
kultur- och fritidschef Kerstin Lorenz.  
 
Sammanfattning 
Lars Åke Carlsson (M) tar upp om folkhälsorådets tidigare beslutat att även 
under hösten bjuda in till en utvecklingsdag. Datum, program samt vilka 
som ska bjudas in till utvecklingsdagen diskuteras.  
 
Beslutsexpediering 
Ordförande, vice ordförande och förvaltningschef för varje nämnd 
Kultur- och fritidschef Kerstin Lorentz  
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FHR § 11 
 
Ändring av datum för två folkhälsoråd 
 
Folkhälsorådets beslut 
1. Folkhälsorådet den 10 september flyttas till den 6 september kl 13.00 
2. Folkhälsorådet den 22 oktober flyttas till den 25 oktober kl 08.00 
 
Sammanfattning 
Ordförande Agneta Artman (M) har önskemål om att flytta folkhälsorådets 
sammanträden från fredagar till måndagar. Datum och tider diskuteras. 
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FHR § 12 
 
Antirök- och snuskort 
 
Folkhälsorådets beslut 
Föreslå barn- och utbildningsnämnden att antirök- och snuskorten bör gälla 
årskurs 6 till och med 9. 
 
Sammanfattning 
Stig Carlsson (S) anser att nyfikenheten att testa att röka eller snusa börjar 
för många ungdomar redan före årskurs 7.  
 
Alla elever i Hjo, Tibro och Karlsborg får ett antirök- och snuskort vid höst-
terminens start. Om en elev röker eller snusar måste eleven lämna tillbaka 
sitt kort och elevens målsman kontaktas av klassföreståndaren. Eleven får 
heller inte delta i de utlottningar som sker. I Hjo och Tibro delas korten ut i 
årskurs 6-9, i Karlsborg i årskurs 7-9. 
 
Beslutsexpediering 
Barn- och utbildningsnämnden 
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FHR § 13 
 
Resa med Sandön för årskurs nio 
 
Folkhälsorådets beslut 
Reservera ett engångsbelopp på 6 000 kronor som bidrag till niornas båtresa 
med Sandön. 
 
Sammanfattning 
Som ett drogfritt alternativ anordnas en båtresa med Sandön för alla elever i 
årskurs nio. Arrangemanget kan eventuellt inte bli av då kostnaden i år tro-
ligtvis kommer att bli för hög för vissa elever. Anna Bruzell (S) ställer frå-
gan om folkhälsorådet kan ge ett ekonomiskt bidrag till resan. 
 
 
 
 
 
 
 


