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FHR § 35 Godkännande av dagordning 

Folkhälsorådet godkänner dagordningen med förändringen att ärende 4 
"Information Marianne Jägerström" utgår då Marianne meddelat att hon är 
sjuk. Ordförande Anna Danielsbacka meddelar på sammanträdet att hon inte 
kan delta på detta längre än till kl. 18.00 och kommunchefThomas Johansson 
har tidigare meddelat att han inte kan delta längre än till kl 17.00 varför ärende 
8 "Nästa möte" behandlas efter ärende 4 "Information". 
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Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 
2011-12-05 

Kostchef Liz Borgwardt infonnerar om: 

Kommunens följsamhet gentemot de nationella målen och kommunens 
kostprogram 

• All mat som serveras uppfyller de högt ställda krav på 
livsmedelssäkerhet för att undvika att smitta sprids med maten. 

• Maten tillagas från så oberedd och processad råvara som möjligt. 

• Tiden mellan tillagning och servering försöker man hålla så kort 
som möjligt, men kan förbättras ytterligare med fler 
tillagningskök. 

• Matsedeln är en årsmatsedel, det vill säga tas fram utifrån säsong 
och kultur. På vintern serveras till exempel kålrot, morot och 
vitkål, men däremot försöker man undvika tomater och gurka 
som odlas i växthus. 

• Målet att öka andelen livsmedel med låg miljöpåverkan kan 
påverkas av de livsmedelsupphandlingar som görs. 

• Ett program för att kunna näringsberäkna har köpts in för att 
säkerställa att de måltider som serveras är näringsbalanserade och 
uppfyller näringsrekommendationerna (SNR). 

• Inom äldreomsorgen kommer hemvården att erbjudas 
altemativrätter alla dagar i veckan, vid Haganäsets boenden 
erbjuds altemativrätter en till två dagar i veckan, och vid 
pensionärsrestaurangen på Haganäset erbjuds oftast en 
alternativrätt dagligen. 

• Målet att skoleleverna senast år 2012 dagligen bör erbjudas två 
lunchrätter och ett vegetariskt alternativ att välja mellan har inte 
kunnat uppfyllas. Frågan kommer att utredas under 2012, i 
nuläget är det en resurs fråga avseende utrustning och personal. 

• Kvaliteten på mat och måltider följs upp regelbundet genom 
matråd och kostombudsträffar. 

Ordförande Anna Danielsbacka (M) tackar Liz Borgwardt för en intressant 
och givande infonnation. 

Folkhälsoplanerare Lena Johansson infonnerar om: 

• Lägesrapport 2011-11-28 samt en budgetredovisning. 

• Lägesrapport för 2012 - ett arbetsmaterial över planerade 
folkhälsoinsatser nästa år. 

Utdragsbestyrkande 
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• Tidplan för offentliggörandet av resultatet för Nationella 
Fölkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?" 2011. 

• Protokoll från Brottsförebyggande rådet i Karlsborg, BRA 

• Adress- och telefonlista Folkhälsorådet 2011 delas ut. 
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FHR § 37 Hjärtstartare till Moliden 

Folkhälsorådets beslut 
För 2011 års resterande medel ska en hjärtstartare, samt utbildning fOr 
personal, köpas in till Molidens sim- och idrottsanläggning. Kostnaden ska 
delas med kultur och fritid och barn- och utbildnings förvaltningen. 

Sammanfattning 
Av årets planerade folkhälsoinsatser har två insatser utgått och 
politikerutbildningen i folkhälsa kostade mindre än beräknat. Detta har 
medf6rt att det finns ett överskott i budget. 

Folkhälsorådet har tidigare diskuterat vikten av att det finns en hjärtstartare på 
Molidens sim- och idrottsanläggning och att personalen är utbildad i hjärt
lungräddning och defibrillering med hjärtstartare. 

I Utdmg.b"'yd"ruI, 
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FHR § 38 Nästa möte 

FoIkhäIsorådets beslut 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 
2011-12-05 

2012 års farsta sammanträde hålls fredagen den 27 januari kl 13.30 

Sammanfattning 
Efter diskussion kommer folkhälsorådet fram till att nästa års sammanträden 
skall hållas på fredagar med alternativet för- eller eftenniddag. Lena 
Johansson och kommunchefThomas Johansson lägger förslag på mötesdagar. 
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FHR § 39 Rapport från ledamöterna 

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

• Hälso- och sjukvårdsnämnden förespråkar dagtid för 
sammanträden. Detta är speciellt viktigt för att primärvården och 
folktandvården ska kunna vara representerade på folkhälsorådets 
sammanträden . 

• VaIje år delar hälso- och sjukvårdsnämndema i västra och östra 
Skaraborg ut varsitt folkhälsopris om 25 000 kronor. Arets 
folkhälsopris gick till Tibro. Endast fyra ansökningar hade 
kommit in, alla från Tibro. Stig Carlsson uppmanar till att skicka 
in ansökningar nästa år. 

Utdragsbcstyrkande 
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FHR § 40 Aterrapportering av folkhälsobidrag 2011 

Sammanfattning 
En sammanställning av årets beviljade folkhälsobidrag gick ut med kallelsen. 
Samtliga föreningar har inkommit i rätt tid och med en återrapportering som 
uppfyller årets kriterier. 

Med i sammanställningen finns även återrapportering från två föreningar som 
2010 beviljades uppskov till 2011. 

Utdmg bestyrkande 
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FHR § 41 MåBra Mässa 10 mars 

Sammanfattning 
Lördagen den 10 mars kommer folkhälsorådet att delta på, och vara 
medarrangör för en MåBra Mässa på Moliden. 

Sida 54 

Folkhälsorådet har tillfrågats av Monica Staudinger, föreståndare på Moliden, 
om att delta och vara medarrangör under en hälsomässa. Den 28 november 
hölls infonnation till föreningar, organisationer och företag som visat intresse 
av att delta på en hälsomässa. Mässan kan komma att innehålla bland annat 
utställningar, prova-på aktiviteter och mini seminarier. Som arrangörer står 
Kultur och Fritid, Folkhälsorådet och Qvinna Vanäs. 

Folkhälsorådets förtroendevalda har under mässan möjlighet att möta 
invånarna och svara på eventuella frågor om folkhälsa. 


