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 Sammanträdesdatum 

Folkhälsorådet 2010-12-17  

 

 Plats och tid  InfoCenter Karlsborg, fredagen den 17 december 2010 kl 09.00 –12.00  
 
 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 
 Lena Johansson, folkhälsoplanerare   
  
  
  
Förhindrade Stefan Schettler, vårdcentralschef 
  
 
 
 
 Utses att justera  Lars Åke Carlsson (M)  
 
 Justeringens plats och tid Folkhälsoenheten, onsdag den 29 december 2010 kl 15.00  
 
Underskrifter Sekreterare  ................................................................ 

Lena Johansson    
  Paragrafer 25 – 32 
                              Ordförande  ................................................................ 

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

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

 

  

Sammanträdesdatum  2010-12-17 
  

  

Datum för  
anslags uppsättande 

2010-12-30 
 

Datum för  
anslags nedtagande  

2011-01-20 
  

Förvaringsplats  
för protokollet 

 
Folkhälsoenheten 

  

  
Underskrift 

 

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

  

 

 

  Utdragsbestyrkande 
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FHR § 25  
 
Stefan Schettler - ny vårdcentralschef 
 
Ärende Vårdcentralschef Stefan Schettler utgår. Stefan Schettler har nyligen 
tillträtt tjänsten som ny vårdcentralschef och kunde inte delta då tiden var 
inbokad för patientmottagning. 
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FHR § 26 
 
Folkhälsoprisets Hedersomnämnande till Röda Korset i Karlsborgs 
kommun för sitt arbete med Äldres hälsa 
 
Stig Carlsson (S) och Lars Åke Carlsson (M) överlämnar på uppdrag av 
Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg ett Hedersomnämnande, i form 
av ett diplom, till Röda Korset i Karlsborgs kommun för sitt arbete med 
Äldres Hälsa.  
 
Årets Folkhälsopris på 25 000 kronor har tilldelats Svenska Röda Korsets 
Folkrätts- och flyktingkrets Skaraborg.  
 
Folkhälsopriset, som är ett årligt pris ska bland annat stimulera till en aktiv 
samverkan mellan olika aktörer, ha tydligt syfte och mål och aktiviteten, 
insatsen ska vara till nytta för andra och ska kunna genomföras även i andra 
kommuner i Skaraborg. Kriterierna var väl uppfyllda i Röda Korsets fina 
ansökan om arbetet med Äldres Hälsa.  
 
Diplom och en blomma tas emot av Elvy Karlsson ordförande i Karlsborgs 
Rödakorskrets och Else-Marie Berg ordförande i Forsvik Svanvik Undenäs 
Rödakorskrets.  
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FHR § 27 
 
Information 
 
Folkhälsoplanerare Lena Johansson informerar om: 
• En hälsning från Ylva Ringhede med tack för ett gott samarbete.  
• Kommunstyrelsen – Protokollsutdrag 2010-11-15, § 115 om 
 godkännande av Folkhälsorådets verksamhetsplan för år 2011 
• Rapport ”Fallskador bland äldre i Västra Götaland 2004-2009  
 – förekomst och direkta kostnader”. Bladet ”Hur mycket kostar äldres 
 fallskador i … Karlsborg”, delas ut. 
• Föreningarnas återrapportering om hur 2010 års folkhälsobidrag har 
 använts.  
• Arbetsmaterialet Lägesrapport 2010-12-15 redovisas. Av årets budget 
 på 140 000 kronor har hittills förbrukats 127 917 kronor.  
• Ett möte mellan representanter för folkhälsoråden i Tibro och Karlsborg 
 och Högskolan i Skövde angående utvärderingshjälp av projektet om 
 unga kvinnor. 
• Minnesanteckningar från Centralt matråd för skolorna i Karlsborgs 
 kommun. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamot Lars Åke Carlsson (M) 
informerar om: 
• Regionen har anställt en folkhälsostrateg med placering i Göteborg. 
 
Kommunchef Thomas Johansson informerar om: 
• Rapporten Öppna jämförelser 2010 Trygghet och säkerhet, från 

Sveriges Kommuner och Landsting.   
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FHR § 28 
 
Förslag till Kostpolicy för Karlsborgs kommun 
 
Folkhälsorådets beslut 
Folkhälsoplanerare Lena Johansson får i uppdrag att ta fram förslag till 
yttrande över Förslag till Kostpolicy för Karlsborgs kommun.  
 
Sammanfattning 
Folkhälsorådet har fått förslag till Kostpolicy på remiss från 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. Remissvar ska vara kommunkansliet 
tillhanda senast 2011-02-28. 
 
Beslutsunderlag 
KS Au 2010-11-29 § 153, Förslag till kostpolicy för Karlsborgs kommun 
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FHR § 29 
 
Folkhälsobidrag 2011  
 
Folkhälsorådets beslut 
1. Riktlinjer för 2011 års folkhälsobidrag antas med vissa justeringar. 
2. Föreningsinformation skall hållas tisdagen den 11 januari 2011, kl 18.30 i 
filmsalen, Carl Johanskolan. 
  
Sammanfattning 
2009 införde folkhälsorådet på försök ett folkhälsobidrag som ideella 
föreningar i Karlsborgs kommun kunde söka. Bidragskriterier togs fram och 
i december 2008 inbjöds ideella föreningar till ett möte för information om 
kriterier för att söka folkhälsobidrag. Även inför 2010 års folkhälsobidrag 
togs kriterier fram.  
 
2011 års folkhälsobidrag kan sökas av ideella föreningar som är verksamma 
inom Karlsborgs kommun. Med fördel kan en eller flera föreningar 
gemensamt söka bidrag till en större aktivitet eller ett projekt. Man kan söka 
för verksamhet, som är utöver föreningens ordinarie utbud, inom det av 
folkhälsorådet prioriterade fokusområdet för Skaraborg Barns och 
ungdomars psykiska hälsa. Aktiviteten ska ha till syfte att stärka och 
utveckla barn och ungdomar. Förslag ges även på hur detta kan ske. 
Folkhälsobidrag kan dock inte sökas för anläggnings- eller lokalkostnader 
eller entrébelagda arrangemang.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för folkhälsobidrag 2011. 
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FHR § 30 
 
Datum för sammanträden 2011 
 
Folkhälsorådets beslut 
Folkhälsorådet ska föreslå kommande mandatperiods ledamöter att 2011 års 
första sammanträde hålls den 18 februari. 
 
Sammanfattning 
Förslag till datum för sammanträden under 2011 diskuteras. Då val av 
ledamöter till folkhälsorådet ännu inte har genomförts för kommande 
mandatperiod kan folkhälsorådet endast lämna förslag på datum. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till datum för sammanträden under 2011. 
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FHR § 31 
 
Promenera mera 
 
Folkhälsorådets beslut 
Folkhälsorådets aktivitet Promenera mera ska uppmärksammas i en annons i 
SLA. 
 
Stig Carlsson (S) presenterar och delar ut förslag på ett enkelt koncept för 
genomförande av aktiviteten Promenera mera under 2011. Målet bör vara att 
försöka få största möjliga uppslutning från de tre tänkta parterna, 
kommunen, näringslivet/handeln, föreningslivet. En modell för hur detta ska 
ske presenteras.  
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FHR § 32 
 
Mötet avslutas 
 
Ordförande Agneta Artman (m) tackar samtliga för mandatperioden och 
önskar God Jul.  
 
Anna Bruzell (S) framför sitt och övrigas tack till ordföranden för ett 
positivt och bra ledarskap med högt i tak under de gångna åren. Därefter 
önskar alla varandra God Jul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


