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FHR § 8 Information/meddelande 

Folkhälsoplanerare Lena Johansson infonnerar om: 

• Lägesrapport 2 011-03 -15 

• Konferensinbjudan Västra Götalandsregionens folkhälsokommitte: 
Steg 2 Barns välfård och hälsa - vad gör skillnad? 

• Konferensinbjudan Länsstyrelsen, m fl: Förutsättningar fcir 
fciräldrastöd - ledarskap och samverkan 

• Inbjudan Socialdepartementet och Länsstyrelsen i Västra Götaland: 
Lanseringskonferens- nationell strategi fcir alkohol-, narkotika-, 
dopnings- och tobakspolitiken 

• Inbjudan Drogfcirebyggarna Skaraborg i samarbete med Fhe Skbg, 
CAN och Skara kommun: Kraftsamling mot våld, alkohol och droger 
2011 en utbildningsserie i Preparatkunskap 

KommunchefThomas Johansson infonnerar om: 

• Ett fcirslag till avtal, avseende folkhälsoarbete mellan kommunerna och 
hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg, har tagits fram och ska 
presenteras fcir kommunchefsgruppen. 

Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamot Lars Åke Carlsson (M) infonnerar om: 

• De ärenden som ska tas upp på hälso- och sjukvårdsnämndens nästa 
sammanträde och som berör folkhälsa. 

• Vårdcentralen har numera en öppen mottagning varje dag kl 13.00 och 
en tilmna framåt. 

Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamot Stig Carlsson (S) infonnerar om: 

• En infonnationsdag och en givande utbildningsdag får hälso- och 
sjukvårdsnämndens ledamöter och kanslipersonal. 

• FörvaltningschefKaj Kaufeldt har fått barn- och utbildningsnämndens 
uppdrag att ta kontakt med klinikchef Inger Hagström angående 
tandborstning på fcirskolorna. 

Utdragsbestyrkande 
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FHR § 9 Folkhälsobidrag 2011 

Folkhälsorådets beslut 
Folkhälsorådet godkänner, med en del förtydligande i svaren, följande 
ansökningar: 

Rädda Bamens lokalförening i Karlsborg beviljas 6 000 kr för 
"Stöttning av utsatta bam". 

Ordförande Alma Danielsbacka (M) deltar inte i beslutet på grund av 
jäv. 

2 Undenäsbygdens Byalag beviljas l O 000 kr för "Bam- och 
ungdomsverksamhet" 

3 Karlsborgs Teatersällskap beviljas 7 000 kr för "Amatörteater för och 
med barn/ungdom" 

4 Karlsborgs Soldathemsförening beviljas 1 O 000 kr för "Bam och 
ungdomsverksamhet/F amilj everkstan" 

5 SOK-träff skidor beviljas 3 000 kr för "Ungdomstränarkurs" 

6 Ungdomsprojektet i Karlsborgs kommun beviljas 9 000 kr för "UPIKK 
jobbar för att bidra till en positivt och bra liv för ungdomarna i 
Karlsborg" 

7 

8 

SMU i Mölltorp beviljas 5 000 kr för "Sportlovsvecka i Trysil" 

Friluftsfrämjandet i Karlsborg beviljas 9 000 kr för "Ledarutbildning 
nya ledare, ledarutveckling av våra ledare, Adventure day 2011" 

9 S OK-träff Friidrott beviljas 10000 kr för "Träningsläger i Lignano, 
Italien". Peggy Johansson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Sammanfattning 
Folkhälsorådet går igenom och diskuterar inkomna ansökningar om 
folkhälsobidrag, se bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll FHR 2010-12-17 § 29. 

• Sammanställning över 2011 års ansökningar om folkhälsobidrag. 

Beslutsexpediering 
Rädda Barnens lokalförening iKarlsborg 
Undenäsbygdens Byalag 
Karlsborgs Teatersällskap 
Karlsborgs Soldathemsförening 
SOK-träff Skidor 
Ungdomsprojektet i Karlsborgs konullun 
SMU i Mölltorp 
Friluftsfrämjandet i Karlsborg 
SOK-träff Friidrott 

Utdrags bestyrkande 
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FHR § 10 Utbildning i folkhälsa 

Folkhälsorådets beslut 
Förslag till utbildning/infonnation inom området Folkhälsa för 
förtroendevalda och tjänstemän överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Lena Johansson har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till dag och program 
för utbildning i folkhälsa för förtroendevalda och ledande tjänstemän inom 
kommunen, ptimärvården och folktandvården. 

Även Rådet för funktionshinderfrågor, RFF ska arrangera en utbildning för 
förtroendevalda och tjänstemän. Lars Åke Carlsson (M), som även är 
ordförande i RFF, har tillsammans med Lena Johansson tagit fram förslag på 
24 maj som gemensam utbildningsdag för de båda råden samt ett program för 
utbildninglinfonnation i folkhälsa. Förslaget diskuteras. 

Beslutsunderlag 
FHR § 62011-02-18 Utbildning i folkhälsa 
Karlsborgs Folkhälsoråd Verksamhetsplan med budget 2011 
Förslag utbildning/infonnation inom området Folkhälsa för förtroendevalda 
och tjänstemän. 

Beslutsexpediering 
Konmmnstyrelsen 

n ') 
L 

UtdragsbestyrkancJe 
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FHR § 11 Promenera mera 

Folkhälsorådets beslut 
Folkhälsorådet beslutar att delta i FHI: s uppmärksamhetsvecka och anordna 
en promenad. 

Sammanfattning 
Lena Johansson redogör för vad som är på gång inom området fysisk aktivitet. 

Under vecka 19, den 9-15 maj, pågår den nationella kampanjen "Ett friskare 
Sverige", där Statens Folkhälsoinstitut, FHI fått regeringens uppdrag att 
samordna en uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet. 

Folkhälsokommitten inom Västra Götalandsregionen vill uppmärksamma 
betydelsen av motion i vardagen och har kommit med erbjudande att beställa 
långhopprep för hopprep s aktiviteter under vecka 19 för skolan. 50 
långhopprep har beställts till Karlsborgs skolor. 

En kraftsamling runt Kost och Motion med start v 19 ska pågå under hela 
mandatperioden 2011-2014. Sjukhusen, primärvården, folktandvården och 
hälso- och sjukvårdsnämndema i Skaraborg ska skapa ett "lokalt råd för 
hälsofrämjande hälso- och sjukvård". Rådet ska som startskott göra en 
gemensam satsning inför FHI: s uppmärksamhetsvecka, v 19 i år. Grundiden 
är promenaden. Promenaden ska utgå från torget i respektive kommun och ha 
en längd på 2,5 km. Dag och tidpunkt under v 19 är valfri för varje kommun. 

Folkhälsorådet enas om att gemensamt anordna en promenad den 
9 maj. Detaljer för genomförandet ska diskuteras vidare. 

Utdragsbestyrkancle 
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FHR § 12 Bidragsförfrågan 

Folkhälsorådets beslut 
Folkhälsorådet beslutar att inte pröva ansökningarna från Anhörigföreningen 
Ankaret, Föräldrarådet på Carl Johanskolan och projektet "Ett mer 
självständigt liv". Skälet är att de inkom för sent. 

Sammanfattning 
Följande ansökningar har inkommit: 

• Anhörigföreningen Ankaret har ansökt om ekonomiskt bidrag för att i 
första hand kunna göra en resa med Ceres. 

• Föräldrarådet på Carl Johanskolan har ansökt om ekonomiskt bidrag 
till en båtresa under avslutningsveckan för åk 9. 

• Inom projektet "Ett mer självständigt liv" har ansökts om ekonomiskt 
bidrag för att starta studiecirkeln "Öka din livskvalitet och förbättra din 
motivation" . 

Ekonomiska bidrag ii-ån folkhälsorådet kan endast sökas via folkhälsobidraget. 
Ansökningstiden för årets folkhälsobidrag gick ut 2011-02-15. 

Beslutsexpediering 
AnhörigfOreningen Ankaret 
Föräldrarådet på Carl lohanskolan 
Projektet "Ett mer självständigt liv" 

UtdmgslleSlYl'kande 
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FHR § 13 Bjuda in karaborg barnhäl ov' rd 'överläkare 

Folldlälsorådet be lut 
Bamhäl ovård överläkare Tina Blom He1U1ings on bjud in ti ll folkhäl rådet 
för att infonnera om itt arbete med barn- ch k lhäl ovården i Karl borg. 

Sammanfattning 
Barn o h ungdomar psykiska hälsa är ett prioriterat område i år t 
verksamhetsplan. För att ta del av det ru'bete om sker inom bru'l1- och 
ko lhäl 'ovården i Karl borg föresjås bjuda in barnhälsovård överläkare Tina 

BI m Henning son som även är bamhäl 0- och kolJäkare i Karl borg. 

Be lutsex pediering 
Barnhäl oöverläkare Tina Blom Henning son 

Utdnlgsb~>stYl'kalldo: 




