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FHR § 20 Vårdcentralschef Beate Poetzsch ny ledamot i folkhäl$orådet 

ammanfattnillg 
Vård entraL chef Beat P etzsch s m tillträtt tjänsten om DY 
vårdcentral chef pre enterar ig. Därefter pr senterar ig övriga i 
folkhäL oråd t. 
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Justera\l(ks sign 

Folkhälsorådet 

Sammanlrädesdalum 

2011-09-26 

FHR § 21 Information/meddelande 

Folkhälsoplanerare Lena Johansson infonnerar om: 

• Lägesrapp0l1 2011-09-16 

• Brottsförebyggande rådets sammanträde 2011-09-12 

• Folkhälsopris 2011 

• Centralföreningen for alkohol och narkotika, CAN: s 
drogvaneenkät. 

• Ett tackkort från fritidsgården Kabyssen for stöd under läsåret 
2010/2011. 

• Kostprogram for Karlsborgs kommun delas ut till vårdcentralen 
och folktandvården. 

• Kommunala Basfakta delas ut. 

Hälso- och sjukvårdsnänmdens ledamot Stig Carlsson (S) informerar om: 

• hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträdesordning där 
eftenniddagen har en punkt om infonnation från folkhälsoråden. 

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

• ett riksdagsbeslut om att alla skulle ha samma tillgänglighet 
senast 2010-12-31. Västra Götalandsregionen presentation av 
sina vårdcentraler på tillgänglighetsdatabasen, TD är inte 
genomford. Det ska nu vara klm12016. 

• Krav och kvalitets boken fOr Västra Götaland har uppdaterats. 

• Förslag till budget 2012. 

Utdragsbestyrkande 
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Ju 10:1, Il<il's sign 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 
2011-09-26 

FHR § 22 Avtal om folkhälsoarbete 

Folkbäi or det beslut 
Presidiet tillsamman med folkhäl. plan raren ilir i uppdrag att formulera ett 
yttrande till kommun tyrel n. 

Samnuud'atn,ing 
KommunchefThoma J han SOll red gör. Nuvarand avtal om 
tblkhäl oarbete går ut vid år skiftet. Thoma J han Il h Tommy 
Sandberg, kommunchef i. Tör boda har aIit ut 'edda av k mmunchef gruppen 
att till amman me I Bengt OJ . n ch P r Bjuren från Häls - o Il 
j ukvårdskansli et ta fram for 'Iag till nytt fo I khäl oavtal. 

Beslutsunderlag 
Avtal 111 f lkhäl arbete 

Uldmgsbcslyrkllnd..: 
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2011-09-26 

FHR § 23 Förslag till verksamhetsplan 2012 

Folkhälsorådets beslut 
Till nästa sammanträde ska forslag till verksamhetsplan 2012 presenteras med 
de justeringar som kOlmnit upp. 

Sammanfattning 
Folkhälsoplanerare Lena Johansson presenterar ett mindre detaljerat forslag 
jämfol1 med tidigare års verksamhetsplaner. 

Förslaget utgår ifrån det övergripande målet for folkhälsoarbetet fOr hälso- och 
sjukvårdsnämnderna i Skaraborg "Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i 
Sverige år 2020" samt från Vision 2020 for Karlsborgs kommun. 

Med utgångspunkt från kommunens Vision 2020 och Strategisk plan för 
folkhälsoarbete Skaraborg foreslås det övergripande målet vara att "Invånarna 
i Karlsborg ska ha bäst hälsa i Skaraborg". För att nå upp till målet ställs 
Karlsborg infor ett antal utmaningar. Det är indikatorer som visar var på var 
folkhälsan behöver forbättras. 

Barn och ungdom ska prioriteras. Vision 2020 för Karlsborgs kommun 
handlar till stor del om framtiden fOr barnen och ungdomarna. 

I arbetet for att få Skaraborgs bästa hälsa föreslås folkhälsorådet prioritera 
områdena delaktighet, barns och ungdomars uppväxtvillkor, fysisk aktivitet 
och goda matvanor samt det tobaks- och alkoholförebyggande arbetet. 

Förslag till verksamhetsplan diskuteras. 

Utdragsbestyrkande 
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JUSlt'l1mdt's sign 

Folkhälsorådet 

Sammanlrädesdaturn 
2011-09-26 

FHR § 24 Förfrågan från Kent Persson, Västra vägen, angående 
hälso effekter om försvarsmaktens planerade ökning av 
skjutningarna över Vättern genomf'örs. 

Foll{bäl. orådet be lut 
Thoma Johan s n och Lena Joban 011 rar i uppdrag att formulera ett var till 
K.ent Pers on, Vä tra väg L1. 

'ammanfattning 
l maj inbjöd Rådet tor funktion hinderfrågor och folkhäl orådet till en 
gemen am utve klingsdag. Kent Per 011, Västra vägen, stä11de då f'i"ågan vad 
folkhäl orådet gör åt for ar maktens planerade ··kning a kjutningarnl:1 över 
Vättern. FolkhäJsoråd t lovade att ta upp frågan på nästa ammanträde. 

Uldmgsbl'Slyrk:lIHk 
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Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 
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FHR § 25 Kostprogram Karlsborgs kommun 2011-2014 

FolJ<bäl 'orådets beslut 
1<. tchef Liz Borgwardt ka bjuda in till fo lkhälsorådets sammanträd 
de emb r. 

Sammanfattning 
Under uppföljning ch kommunikation j kommunen ko tprogram tår att 
kostenbeten en gång per år ka rapp rtera till folkbäi orådet m kommunens 
fflj amhet gentemot de nationella målen o 11 kommw1en kostpr gram, 

Beslutsunderlag 
Ko tprogram för Karl borg kommun 2011 -2 14 
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Folkhälsorådel 

Sammanträdesdatum 
2011-09-26 

FHR § 26 Brukshundsklubben 

Folkbäi orådet be lut 
Bruk hund klubben beviljas ett extra bidrag på '> 000 kronor under 

Sida 34 

fi'rut ättning att en handikappramp till klubb tugan iordningställs under _O Il. 

Sammanfattning 
För 20 10 bevilja .Ie Bruk hl'lndskll1bben ett folkbäi obidrag på 3 000 kron r 
for att handikappanpassa klubblokalen. Av olika anledningar Inmd inte detta 
genomf' ra Ull ler 2010 varfOr fotkhäl rå let godkänd att ramp n skulle 
iordning tällas under 2011. D t visade. ig enare att ko. mad n över teg 
bidragets ' torlek mer än ad klubben själva klarade av. 

A 2011 års folkbäls bidrag har Karl b rg gyllllla tikf' rening lämnat tillbaka 
3 000 kron r om illte bar forbrukat . 

Uldrugsheslyrkand.: 
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FHR § 27 Önskemål från ordiorande Anna Danielsbacka (M) om nya 
tider för årets två sista sammanträden 

Folldllilsorådet beslut 
Lagd t.idplan fOr möte ordning lind r re terande del av 20 l I ka gäll . 

Sam manfattning 
Ordf<"rande Anna Daniel backa haj' tillträtt en ny tjäll t ch ön kar en änd ring 
av tidigare beslutad amma nträdesordning. 

Beslut underhtg 
FHR ~ 3 Sammanträdesdag'u' under år 20 Il for folkbä i crråd t 

UHln\gsb\!Slyrkalld~ 
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FHR § 28 Förslag från ordf'drande Anna Danielsbacka (M) att 
fdrvaltningscheferna bjuds in till ett folkhälsoråd 

Folkbiilson det ' beslut 
F" rvaltrung cheferna kommer även i f rt ättningen att bjuda ' in till 
nt eklingsdagar. 

Sall1manfattning 
FoIkhä lsoråd t har under ett antal år bjudit in nämnderna pre idinm och 
fö rva ltning ch fi ma till utveckling dagar i tolkhäl a och mnbitionen är att 
fort ätta m el detta. 

Ul(lmgsb~ lyrkalldc 

Cf] /{ 


