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FHR § 29 Information/meddelande 

Folkhälsoplanerare Lena Johansson infonnerar om: 

• LägesraPPolt 20 I I-I 0-17 

• taten Folkhäls institut enkätunder "kniJ1g om barn h 
ungdomars psyki ka häl a åk och 9 genomfor hö ten 2012. 

• Arbetet med att ta fram nya id r m ~ lkhäl a när k m1TIUll Il 

h ms ida ska förnyas. 

• L na Johans on ka el Ita på ett ini dand möte inf' r en 
hälsomä a i mars. 

Utd ,lgsbCSlyrknndt> 
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FHR § 30 Rapport från ledamöterna 

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

• Hälso- och jllkvårdsnämndens senaste sammanträde med 
information av Barnhälsovård teamet /Clu·istina Henning on och 
Christina Djäken på förmiddagen. En stor pwlkt under 
eftenniddagen var överen kommelsearbetet lnför 20 L2. 

Tand11ygienist Ter ia Wendel-Gunnar son folktandvården infonnerar ro: 

• Väntetiden för patienter om ka kalla är idag fyra år, men inom 
en snar framtid kommer ytterligare två tandläkare att anställas på 
folktandvården. 

Idrngsbt'Slyrkand.: 
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FHR § 31 Folkhälsoplan 2012 

Folkhälsorådets beslut 
1. Folkhälsoplan 2012 antas med vissa justeringar. 
2. Folkhälsoplanen redovisas för Karlsborgs kommun och Hälso- och 
sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg enligt gällande samverkansavtal. 

Sammanfattning 
Lena Johansson presenterar förslag till Verksamhetsplan 2012 och föreslår ett 
namnbyte från verksamhetsplan till folkhälsoplan. 

Folkhälsorådet har tidigare uppmärksammat att det nya folkhälsoavtalet 
ilmebär mindre medel för folkhälsoinsatser. För att kompenseras för detta 
föreslås att kommunens och hälso- och sjukvårdsnämndens anslag höjs från 
10 till 11 kronor/invånare. Förslaget medför att folkhälsorådets budget för 
2012 förstärks med ca 13 000 kronor, av vilket hälso- och sjukvårdsnämnden 
betalar hälften. 

Beslutsunderlag 
FHR 2011-09-26 § 23 Förslag till Verksamhetsplan 2012 

Beslutsexpedieras 
Kommunstyrelsen 
Hälso- och sjukvårdsnä1l111 Östra Skara borg 

Utdragsbestyrkande 

j( 
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FHR § 32 Kriterier för folkhälsobidrag 2012 

Folkhäl orådet beslut 
Kriterier fö r ii lkbäl bi Irag _012 g dkänn , 

S~lmmanfnttuin 

Pre idi t til! am mans med f Ikhäls pl aneraren fick j uppdrag att ta fram ett 
förslag till Kriteljer för folkhäl obidrag 20 12, F"r Lag till kriteri r pre entera " 

Beslutsunderlag 
F"rslag Kriterier fö r folkhäl obidrag 20 12 

Uldrogsh~'S lyrkalld" 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 43 

Justerandes sign 
"- ,~ 

. 'j" 

,./( 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 
2011-10-24 

FHR § 33 Folktandvårdens externa verksamhet 

Folkhälsorådets beslut 
Folkhälsorådet ser positivt på hälso- och sjukvårdsnämndens intension att 
förskolebarnens tänder ska borstas när barnen är på förskolan. 

Sammanfattning 
Tandhygienist Teresia Wendel-Gunnarsson informerar om folktandvårdens 
externa verksamhet. 
I arbetet med FRAMM (Flour, Råd, Arena, Motivation, Mat), som rör barn 
och ungdomar 0-19 år, går tandsköterskor ut i skolor och informera och lackar 
elevernas tänder. På förskolorna ska tandsköterskorna övervaka tandborstning 
med fluortandkräm. 

Den fria barn- och ungdomstandvården har förlängts med två år och gäller nu 
till och med det år ungdomarna fyller 21 år. Bland ungdomar har 
frisktandvårdsavtalet fått bra respons. 

Beslutsexpedieras 
Bam- och utbildningsnämnden 

Utdragsbestyrkl nlle 
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FHR § 34 Övriga frågor 

Rutiner för mötesplanering 

Folkhälsarådet 

Sammanlrädesdatum 
2011-10-24 

Kommunchef Thomas Johansson informerar om rutiner for mötesplanering. 

ltmmantdide datum på hem idan 
Ordförande Anna Daniel backa (M) fares lår att datlull :f<' r fi lkhälsorådet 
ammanträden läggs ut på bemsiclan. Lena Johan son gör detta med tart 20 12. 

Ny tid för Ilä ta sammalltTäde 
Anoa Daniel backa M) meddelar att tiden for sammanträdet den 5 december 
är kJockan 16.00. 

td"lgsb~lyrk"l\dC' 



Anteckning att läggas till folkhälsorAdets protokoll 2011-10-24 av vid mötet 
utsedd justerare. 

Vid FHR § 3 2011-02-18 och FHR § 27 2011-09-26 har sammanträdesdagar för 2011 
fastställts enhälligt gemensamt av folkhälsorädet i Karlsborg. 

Vid FHR 2011-10-24 informerade under övriga frägor pä dagordningen kommunchefen 
Thomas Johansson - mycket tydligt och helt omöjligt att kunna missförstås - att FHR är ett 
råd under kommunstyrelsen och att - sammanträdestider fastställs av rådet gemensamt. 

Ordförande i folkhälsorådet hade felaktigt ändrat sammanträdestiden för FHR den 24/10 
ensam utan att meddela n~gon av de andra i rådet förutom sekreteraren som beordrades 
meddela övriga om ändringen. Ändringen medförde att flera inte kunde delta på 
sammanträdet alls, eller under begränsad tid. 

Ordförande i folkhälsorädet tog på sammanträdet den 24/10 upp utan att detta fanns med 
på den av rådet enhälligt beslutade dagordningen vid sammanträdets början, direkt efter 
kommunchefens information se ovan, ändring även av sammanträdestiden för FHR den 
5/12. Även detta felaktigt. 


