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FHR § 14 Information/meddelande 

Folkhälsoplanerare Lena Johansson infonnerar om: 

• Lägesrapport 2011-04-20 

• UngKAB09-studien om unga och sexualitet 

• Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?" som skickats 
ut till l 600 personer 16-84 år i Karlsborg. 

• Nästa antilangningskampanj "Rosa kampanjen" blir fOrst 2012. 
Föräldrabrevet om ungdomar och alkohol går ut till alla målsmän 
till elever på Carl Johanskolan. 

• På förslag från kultur och fritid är att ha en föreläsning om 
mobbning med Lisbeth Pipping som föreläsare. 

• Folkhälsoarbete i Skaraborg 2010 delas ut. 

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

• Till hälso- och sjukvårdsnämndens strategiska folkhälsoplan tas 
indikatorer fram för att mäta "Sveriges bästa hälsa 2020". 

• Pengar har i stor grad tillskjutits i överenskommelser med 
sjukhusen och primärvården från hälso- och 
sjukvårdsnämnderna, men ett problem är att det är svårt att få tag 
i personal och besätta de tjänster som behövs inom psykiatrin. 

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

• Till Västra Götalands Bildningsförbund har anslagit 375000 
kr/år under 2011 och 2012 för att öka medvetenheten om nyttig 
kost och aktiv motion. 

• Folkhälsomedel har avsatts till socioekonomiska grupper i 
kommunerna Gullspång, Töreboda samt till Södra Ryd i Skövde. 

• Skaderegistrering i Skaraborg sker endast på akutmottagningar 
från och med den l juli 2011. 

KommunchefThomas Johansson infonnerar om: 

• I höst planerar kommunen i samarbete med SCB att genomföra 
en medborgarundersökning bland 500 personer 18-64 år i 
Karlsborg. Kommunen kan ställa egna frågor knutna till 
styrkortet, däribland folkhälsofrågor. 

Uldragsbt'Sl.yrkandt: 
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Sammanträdesdatum 

2011-05-02 

FHR § IS Informations- och utbiJdning dag 24 maj 

Sam manfattn inC1 

.upplägg av, samt inkomna anmälningar till information - och 
utbildningsclagen inom områdena fun.ktionshinder och folkhälsa. diskutera . 
~ n påminnelse ska gå ut till f6rvaltl1ingschefer och nrunll ordfOrandeu ID att 
påminna berörda från respektive nämnd ell er verksamhet amuäler sig. 

Urdragsb<!Styrk,lndc 
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2011-05-02 

Sida 22 

FHR § 16 Information om arbetet inom barn- och skolhälsovården i 
Karlsborg 

Folkhäl orådet beslu t 
Ordförande tackar Tina Blom Henningsson för il1fonnationen. 

ammanfattning 
Folkhälsorådet be lutade 2011-03- J 5 § J 3 att bjuda in 
bamhäl vårdsö erläkare Tina Bl JU Henningsson att infi rmera tU sitt arbet 
inom barn- o h skolhälsovården i Karlsborg. 
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Folkhälsorådet 

Sammanlrädesdalum 

2011-05-02 

FHR § 17 Ersättning vid konferenser 

Folldläl 'orådet bes.lut 
Ifall kommun tyrelsens ledamöter i folkhä l rådet "l1s1<ar delta på kurser och 
konferenser skall det godkännas av KSAU enligt kommun tyrelsens 
c1el egationsordl1 i ng. 

Sam manfa ttning 

Folkhälsonidet ordforande Anna Danielsba ka (M) har tällt fr gan m 
ersättning id konferenser for KS-Iedamöter i folkhälsorådet. 

Beslut underlag 
PTotokollsutdrag KSAU \i 41 Förfrågan om er ättlling id konferens 

Utdrog · b~'S lyrkallllc 
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Folkhälsorädet 

Sammanträdesdatum 
2011-05-02 

FllR § 18 UllIHuärksarnhcts\'ccknn "Ett frisk lue Sverige",,, 19 

Sa mma nfaltning 
Inror uppmärksamhetsveckan ger fblkhä lsopJancrare Lena Johansson en 
lägesrapport om rärelseakt iviteter som kommer att ske inom skolorna och om 
tipspromenaden "StegVis". 50111 genomfors den 9 maj med stm1 från 
Rödesunds torg. "StegVis" är en Skaraborgssatsning och ingår i 
KOl1uTI unkampen, en tävling mellan Skara borgs kommuner. Praktiska detaljer 
diskuteras därefter. 

Utdlugsb.:styrlmnd,-
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Folkhälsorådet 

Sammanlrädesdalum 

2011-05-02 

FHR § 19 Prioriteringar 2012 

FoU<hälsor dets be lut 
Som l.tnderlag fOr en ii rt att erk amhet planering har be lutat att till vidare 
pli litera barn ch ungd m samt fort att utv kla . amarbetet m d 
förening livet ffi d töd a fo lkhäl obidrag. 

ammaofattoin u 

Sena t den 3 1 oktober ska fo lkhälsoråd t till k mmlln n re pekti e häl - h 
sjukvård näm nd 11 r do L a nästkommand år verk amhetsplan och 
budget. 

Utdmg.~bt'St Yl'knndc 

(JJJl !),. 


