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Justet. Iltk's ign 

Folkhälsoradet 

Sammanlrädesdalum 
2012-01 -27 

FHR § 1 Godkännande av dagordning 

FolkJläl orådet godkänner dagordning n med forändringen att ärende 
"Iontakt med Skaraborgs Allehanda" fors in i dagordl1.ingen. 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 4 

Justernn!lcs sign 

FHR § 2 Information 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2012-01-27 

Folkhälsoplanerare Lena Johansson infOlmerar om/meddelar: 

• Kommunstyrelsen har antagit Folkhälsoplan 2012. KS 2011-12-
07 § 138 Folkhälsoplan 2012. 

• Kommunfullmäktige har godkänt upprättat förslag till, Avtal om 
folkhälsoarbete, att gälla från och med 2012-01-01 - 2015-12-31. 
KF 2011-11-28 § 131 Avtal om folkhälsoarbete. 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har beslutat teckna 
avtal om lokalt folkhälsoarbete med Karlsborg. HSN l O 2011-12-
15 § 99 Avtal om lokalt folkhälsoarbete. 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har beslutat höja 
ersättningen till 11 kronor per invånare för folkhälsoarbete i 
Karlsborgs kommun under avtalsperioden. HSN1 02011-12-15 § 
100 Medel för lokalt folkhälsoarbete. 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har godkänt 
Folkhälsoplan 2012. HSNI0 2011-12-15 § 101. 

• NTF brev om samarbete. Ärendet ligger hos kommunstyrelsen 
och brottsförebyggande rådet. 

• En uppdaterad lägesrapport för 2012 med viktiga datum som 
berör folkhälsorådet under året. 

• Polisens rapport "Anmälda brott Skaraborg, Polisenheter, 
Kommuner 2011". Karlsborg har Skaraborgs lägsta brottslighet. 

• Tisdag 31 januari går ett pressmeddelande ut om Västra Götalands 
resultat av folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" 2011. 

• Inbjudan från Västra Götalandsregionen "Invånarna i Skara borg 
ska ha bäst hälsa i Sverige 2020 Hur når vi dit tillsammans?". 

Utdragsbestyrkande 
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J usterandes si gn 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2012-01-27 

FHR § 3 Rapport från ledamöterna 

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

• En sammanställning över förtroende för vårdcentraler där östra 
Skaraborg ligger högt, men där Karlsborg tyvärr hamnar näst sist. 

• Upphandling med privata vårdgivare 

• Neddragningar på hälso- och sjukvårdskanslierna. 

• Skaraborgs sjukhus, SKAS måste anpassa sin verksamhet till 
anvisad budget. 

• Lars Åke Carlsson lyfter även frågan om folkhälsorådets 
årsredovisning tar hänsyn till beslutat balanserat styrkort. 

KommunchefThomas Johansson infonnerar om: 

• I avtalet om lokalt folkhälsoarbete står att utveckla stödet till det 
lokala arbetet från Skaraborgsnivå. För detta har en strategi grupp 
tillsatts med representanter för hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Skaraborgs kommuner. En av kommunrepresentanterna är 
Thomas Johansson. Strategigruppens första möte hölls 
tillsammans med hälso- och sjukvårds chef Susanne Tedsjö. 

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

• Stig Carlsson har uppmärksammat att det på publika 
infonnationsmaterial inte syns om det ingår två parter som för 
folkhälsorådet, ungdomsmottagningen och familjecentralen. 
Thomas Johansson tar med sig frågan till strategi gruppen. 

Utdrags bestyrkande 
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Justerandes sign 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2012-01-27 

FHR § 4 Tidplan för folkhälsorådet under 2012 

Folkhälsorådets beslut 

1. Nedanstående sammanträdesdagar och en dag får utveckling fastställs 
får 2012. 

2. Tidplanen ska läggas ut på kommunens hemsida. 

Tidplan för folkhälsorådet 2012 Datum Tid 

Folkhälsoråd 27/1 13.30 
Folkhälsoråd 9/3 8.30 
Utvecklingsdag 16/5 8.30 
Folkhälsoråd 25/5 8.30 
Folkhälsoråd 7/9 8.30 
Folkhälsoråd 5110 8.30 
Folkhälsoråd 7112 8.30 

Sammanfattning 
Lena Johansson har tagit fram fårslag till sammanträdesdagar får 
folkhälsorådet under år 2012. Efter diskussion enas rådet om att lägga till en 
utvecklingsdag, fånniddagen den 16 maj, i tidplanen. 

Utdragsbestyrkancle 

Lfc~ 
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Justerandes sign 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2012-01-27 

FHR § 5 Verksamhetsberättelse 2011 

Folkhälsorådets beslut 

l . Upprättat förslag till Verksamhetsberättelse 20 Il godkänns med vissa 
justeringar. (bil. \J 

2. Verksamhetsberättelsen redovisas för Karlsborgs kommun och Hälso
och sjukvårdsnämnd östra Skaraborg enligt gällande samverkansavtal. 

Sammanfattning 
Utifrån den fastställda verksamhetsplanen för 2011 har genomförda insatser 
följts upp. Folkhälsorådet har haft sex protokollförda sanunanträden och en 
halvdag för utbildning. Tre områden prioriterades under året; barns och 
ungdomars psykiska hälsa, Utveckla samverkan med föreningslivet och En 
tobaksfri arbetstid. Aven budget på 140 000 kr återstår 284 kronor. 

Beslutsunderlag 
Beredningens förslag till verksamhetsberättelse för 2011. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Hälso- och sjukvårdsnämlld Östra Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 
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Just.'!'fIl1l,ks Sign 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2012-01-27 

F I·II~ § 6 MIl Bnl mässa 10 mars 

Salllmanfllttning 
Infor Må Bra mässan den 10 mars på Mol iden ska eH avstämningsmöte hållas 
under vecka 6 tillsammans med fOreningar, fo rclag och organisationer som 
kommer atl delta. Folkhälsorådet anser all en påmi nnelse bör gå ut ti ll 
föreningarna om möj ligheten att visa upp sin verksamhet på mässan. 
Diskussion fOrs därefter Olll hur fo lkhälsorådet ska presenteras på mässan. 
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J uSI':l'On les sign 

Folkhälsoradet 

Sammanträdesdatum 

2012-01-27 

FHR § 7 Avtal om lokalt folkhälsoarbete 2012-2015 

Sammanfa.ttninu 

Lena Johansson ger n presentation av d förändringar som fmIl i det nya 
ii lkJ1äl oavtal.et, Avtal om lokalt folkhäl oarbete mellan hä l 0- och 
jukvård nämnden i ö tra Skaraborg ch Karl borgs k mmul1 jämffrt med 

tidigare avtal. 

Det nya avtajet: 

• knyter tydligare an till regionen och bäl - h 
jukvård nämJldens tyrdokument f' r ii lkbäisa 

• är mer tlexibelt 

• har en mer häl ofrämjand inriktning 

• fokuserar mer på den trategiska nivån 

• tblkhäl rådets roll är mindre styrd 

• mindre foku på folkhä lsoplaneraren uppgift 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanlrädesdalum 
2012-01 -27 

FHR § 8 Reglemente för folkhälsorådet 

Folkhälsor dets beslut 

Sida 1Q 

Lena Johansson får i uppdrag att till ammanträdet i maj ta fram ett for lag till 
reglemente for folkhälsarådet. Lars Åke Carls all deltar i fi:amtagningen a 
reglementet. 

Sammanfattning 
Då folkhälsarådet inte är en myndighet och således inte Lyder under 
kommunall.agen har fi lkhäl orådet diskuterat frågan om att ta fram ett 
reglemente f tf fo lkhäl oråd t. 

Idrngsb':-SI)'l'kandc 
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JUSk'r.II l<.ks sign 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 
2012·01·27 

FHR § 9 Anhöl'igföreningen Ankaret ansöker 0111 bidrag 

SI\UllUanfatflling 
Anhörigf6rcni ngen Anka rel har lämnat in en ansökan om bidrag för att kunna 
göra utflykter. Ar 20 12 har föreningen planerat all göra två bussreso r. Resorna 
anordnas för social samvaro och är hälsofrämjande för både medlemmar och 
icke medlemmar. 

Anhörigföreningen Ankaret ska kontaktas om att ansökan inte uppfyll er 
kriterierna fOr folkhälsobidrag. Föreningen är välkommen att kOl1lJna in med 
en ny ansökan 0111 utfl yktema även gä ll er fö r barn och ungdomar. 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2012-01-27 

FHR § 10 Kontakt med Sknnlborgs Allehanda 

Sammanfattning 

Sida 12 

Inom folkhäl soplanens prioriterade område Delakt ighet di skuteras hur 
fo lkhälsoarbetcl ska synliggöras for invånama. Folkhälso rMet anser att man 
från primii rvården, folktandvården och kommunen bör kontakta 
loka lredaktionen och uppl ysa 0111 fo lkhälsoarbetc som sker inol11 sina o lika 
verksamheter. Lena Johansson ska f6 rhandsinformera Skaraborgs Allehandas 
lokalredaktion om folkhälsorådels ambition att syn liggöra fo lkhälsoarbetet fO r 
invånama. 

I, ,t: 


