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Information

Fotkhälsoplanerare Lena Johansson informerar om:
o Barn- och utbildningsnämnden - Protokollsutdrag 2010-06- 16, $ 54 orn

ñrslag till skoloma angående antirök- och snuskort.
o Hälso- och sjukvårdsnämnden - Protokollsutdrag 2010-06-24, $ 8l om

fastställande av ftirslag till en strategisk plan lor folkhälsoarbetet.
o Kommunstyrelsen - Protokollsutdrag 2010-06-28, $ 63 Avtal om sam-

verkan meilan Karlsborgs kommun och polisml,ndigheten für ökad
trygghet.

o Yttrande lZimnat över detaljplan ÍÌir Svanvik 1 :137, Parken
o Översyn av skaderegistreringen i Skaraborg
o Erbjudande om en utbildning ftir att värdera de socioekonomiska effek-

tema av prevention tidiga och samordnande insatser samt rehabilitering.
Komrnunchef Thomas Johansson tar upp utbildningen fìir diskussion i
chefsgruppen.

o Västra Götalandsregionens rapport "Fördjupat och stärkt samarbete
kring folkhälsofrågor i den vefikala axeln - lokalt, regionalt och natio-
nellt".

o "Hälsosamt åldrande - en ftirutsättning ftir ett hållbarl samhälIe", 1 ok-
tober i Göteborg

o "Bams välfürd och hälsa - vad gör skillnadl" 17 november i Göteborg
o Program "Det goda livet Hur ftämjas psykisk hälsa hos bam och ung-

dornar?" 3 november i Lidköping
o Kommunala basfakta, faktablad 2010, FHI
o Kommunfaktablad, SCB
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Förfrågan om deltagande i Skohnatsakad emin 20ll-2012

Folkhälsorådets beslut
Folkhälsorådet ger Lena Johansson i uppdrag att folja upp resultatet av 2010
års deltagande i Skolmatsakademin.

Sammanfattning
Under 2010 har Karlsborg på ftirsök deltagit i Skolmatsakademin. Skol-
matsakademin 2ir ett samverkansprojekt mellan i dagsläget 26 kommuner
och stadsdelar i Västra Götaland. Projektet slørtade 2007 . S1ûet 2ir att öka
kunskapen om matens påverkan på hälsan och miljön samt att verka für en
positiv attityd till skolmåltiden. Projektet finansieras av Folkhälsokommit-
tén och Miljönànnden i Västra Götalandsregionen tillsamrnans med nled-
verkande kommuner och stadsdelar som bidrar med 10 000 kr årligen. Mål-
gn¡ppen är främst måltidspersonal och l2irare i ftir- och grundskolan.
Skolmatsakademin erbjuder

. Processtöd fiir att ulveckla skolmåltiden

. Processtöd ftir ökad samverkan rnellan skola och köksorganisation

. Utbildning och infonnation om beprövade metoder Íìir ökad kunskap
om mat, hälsa och miljö i skolrestaurang och klassrum

. Erfarenhetsutbyte genom nätverksträffar och gemensam hemsida

Beslutsexpediering
Kostenheten
Ca¡l Johanskolan
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F okusområde 2011

Folkhälsorådets beslut
Folkhälsorådet tillstyrker ftirslag till fokusområde 201 I fran Strategigruppen
Samverkan Folkhälsa.

Sammanfattning
Strategigruppen Samverkan Folkhälsa loleslår Barn och ungdomars psykis-
ka hälsa som fokusområde for 201 I och att I krona per invånare avsätts ftir
en konferens.

Beslutsexpediering
Sftategigruppen Samverkan Folkhälsa/Bengt Olsson
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Utvecklingsdag 4 oktober

Folkhälsorådets beslut
Folkhälsorådet ger beredningen i uppdrag att ta ffam ett prog¡am Íiir utveck-
lingsdagen.

Sammanfattning
För infonnation och diskussion om områden dZir folkhälsan bör fÌirbättras
har folkhälsorådet tidigare beslutat att genomftira två utvecklingsdagar un-
der 2010. I maj hölls den Íìirsta utvecklingsdagen och den andra kommer att
hållas den 4 oktober kl 8.00-12.00. En fürhandsinbjudan har gått ut till
nämndemas ordfiSrande, vice ordftirande samt till ftirvaltningschefema och
kulturchefen. liven ekonomichefen ska bjudas in.
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Verksamhetsplan 20ll - diskussionsunderlag

Sammanfattning
Senast den 31 oktober ska folkhälsorådet till kommunen respektive hälso-
och sjukvårdsnämnden redovisa nästkornmande års verksamhetsplan och
budget. Lena Johansson presenterar ett underlag till 201 I års verksamhets-
plan som diskuteras. Förslag till Verksamhetsplan 201 I kommer att gå ut i
god tid ÍÌire nåista sammanträde.


