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FHR § 11 Godkännande av dagQrdning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 
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FHR § 12 Information 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2012-03-09 

Marianne Jägerström, Karlsborgs Soldathemsforening infonnerar om: 

Soldathemsforeningens och Soldathemsforbundets stöd till familjer med 
anhöriga i intemationell tjänst, däribland Familjeverkstan som handlar om 
foräldraskap, stödtelefon 24 timmar om dygnet, par- och familjerådgivning och 
PREP- kurser for att hjälpa par till bättre kommunikation. 
Följande material delas ut: 

• Verksamhetsberättelse for Karlsborgs Soldathem 2011. 

• Invid Zonen Ett magasin for dig som är anhörig till 
utlandstjänstgörande. 

• PREP-Verktyg for varaktig kärlek 

• Soldathemsforbundets Familjestöd 

Ordforande Anna Danielsbacka (M) tackar Marimme for en intressant 
infonnation. 

Folkhälsoplmlerare Lena Johansson infonnerar om: 

• Lägesrapport 2012-03-08. 

• HSN10 2011-12-15 § 101 Folkhälsorådens Verksamhetsplaner. 

• Verksamhetsberättelse 2011, Karlsborgs Rödakorskrets. 

• Det finns planer på att skapa ny utbildning i folkhälsovetenskap 
på högskolan i Skövde SaInt att starta ett skadepreventivt center. 

• Rapport: Hälsa på lika villkor i VG 20 Il - finns på 
www.vgregion.se/folkhal oenkaten 

• Ohälsotal blir sjukpelmingtal- nytt mått foljer sjukpeIUlingens 
utveckling. 
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Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2012-03-09 

FHR § 13 Rapport från ledamöterna 

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

• En nätverkskonferens där bland annat J an Eliasson rapporterade 
från sina medlingsuppdrag. 

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

• Bildandet aven ny samverkans grupp med representanter från 
Skaraborgs sjukhus, primärvården, tandvården, habilitering och 
hälsa, hälso- och sjukvårdsnämnderna och Skaraborgs 
kommunalförbund. Bland annat hölls ett föredrag av professorn 
och barnläkaren Staffan Jansson om barns och ungas psykiska 
hälsa. 

• Ärenden på nästa hälso- och sjukvårdsnämnd är bland annat 
uppföljning av VG Primärvård, nya fOlmer för behovsunderlag 
samt nytt mål- och inriktning s dokument. 

Kommunstyrelsens ledamot Peggy Johansson (S) infOlmerar om: 

• På kommunens hemsida bör förutom namn även finnas ett foto på 
den person som är Fixar-Malte. 

Klinikchef Lars Jönsson, folktandvården infonnerar om: 

• Kontakt ska tas med bam- och utbildnings chef Kaj Kaufeldt 
angående tandborstning på förskolorna. 

Kommunchef Thomas Johansson infonnerar om: 

• Strategi gruppens arbete utgår från målet, "Invånarna i Skaraborg 
ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020", och då speciellt med 
inriktning på ökad delaktighet och på ungdomar. 
Utvecklingsdagen den 11 maj blir en uppstart till hur vi kan 
samverka för att nå målet. 

Utdragsbestyrkande 
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Folkhälsorådet 

Sammanträdesdalum 
2012-03-09 

FHR § 14 Konferenser och utbildningar 

Folkhälsorådets beslut 

Sida 18 

1. Anna Danielsbacka (M) och Peggy Johansson (S) föreslås delta den 
10 mars samt den 11 maj. 

2. Paragrafen anses omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
10 mars är folkhälsorådet medarrangör får Må Bra-mässan på. Moliden. Ett 
område i årets folkhälsoplan är att synliggöra folkhälsoarbetet får invånarna 
och bland annat ge invånarna möjlighet att diskutera folkhälsa med 
folkhälsorådets politiker. 

Il 111aj inbjuder hälso- och sjllkvårdskansliet i Marie tad till utveckling dagen 
Invånarna i Skaraborg ska ha bäst bälsa i Sverige år 2020 HUf når vi det 

tillsamman? 

Beslutsunderlag 
KSAU 2 11-03-_3 ~ 41 
FHR 2011-05-02 S 17 

Be lut expediering 
Kommun tyre I en. arbet ut:kott 

Ut(]ragsb t yrkande 
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Folkhälsorådet 

Sammanlrädesdalum 

2012-03-09 

FHR § 15 Folkhälsobidrag 2012 

Folkhälsorådets beslut 
l. Godkänna, med en del fortydligande i svaren, foljande ansökningar: 

Friluftsfrämjandet Karlsborg beviljas 7 000 kr for "Våryra 2012" 
och "Uppstart av kajakverksamhet". 

Karlsborgs simklubb beviljas 8 000 kr for "Bästa 4:an simning" 
och "Öka simkunnigheten". 

Ungdomsprojektet i Karlsborgs kommun beviljas 10 000 kr for 
"UPIKK jobbar for att bidra till ett positivt & bra liv for 
ungdomama i Karlsborgs kommun". 

SOK Träff Orientering beviljas 7 000 kr fOr "Barn- och 
ungdomsledarutbildning" och "Äventyrsläger for ungdomar". 

2. A vslå, med en del fortydligande i svaren, foljande ansökningar: 

Karlsborgs Teatersällskap beviljas ej bidrag for "Teater fOr och 
med ungdomar". 

Rädda Barnens lokalforening i Karlsborg beviljas ej bidrag for 
"HöstIov". 

Undenäsbygdens byalag beviljas ej bidrag fOr "Barn- och 
ungdomsverksamhet" . 

Fritidsverksamheten, Karlsborgs kommun, Må-Bra-Iäger 
beviljas ej bidrag fOr "Lägervistelse i fonn av Må-Bra-Iäger for 
barn/ungdomar med funktionsnedsättning". 

Karlsborg 4H-klubb beviljas ej bidrag for "Matskolor med 
Karlsborg 4H". 

Karlsborgs Rödakorskrets beviljas ej bidrag for "Första 
hjälpen". 

3. Nyansökningsperiod blir till och med den 2 maj. 

Sammanfattning 
I år har tio ansökningar inkommit. Sammanlagt har bidrag sökts for 92 600 kr. 
Folkhälsorådet går igenom och diskuterar beredningens sammanställning, över 
ansökningar om folkhälsobidrag 2012, som gick ut med kallelsen. 

Totalt films 70 000 kronor att fordela till de ideella foreningar som uppfyller 
forutbestämda kriterier. A v samtliga ansökningar har en ansökan kommit in 
for sent och fem ansökningar uppfyller inte kriterierna. De fyra ansökningar 
som uppfyller kriterierna har sammanlagt ansökt om 32 000 kronor. En ny 
ansökningsperiod foreslås fram till och med den 2 maj. 

Utdrags best yrkande 
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Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 
2012-03-09 

Beslutsunderlag 
• Protokoll FHR2011-10-24 § 32. 

• Sammanställning över 2012 års ansökningar. 

Be lut expediering 
Fri lllft främjandet i Ka rl borg 
Karlsb rg imklubb 
Ungdom. projektet i Karlsborgs kommun 

OK Träff Orienterlng 
Karl b rg Teatersä llskap 
RäddaBamen I kalforenillg i Karl -b . rg 
UJldenä bygden Bya lag 

ritidsverksamhetell, Karl b rg konulllul 
Karl borgs 4B-klubb 
Karlsborg Rödakodcret 

tdragsbcSlyTlmndc 
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Folkhälsorådet 

Sammanträdesdalum 

2012-03-09 

FHR § 16 Må Bra-mässa 10 mars 

ammanfattning 
Lena Johan son redogör ffr förberedel erna inför tU rg ndagens mä a och en 
nyan kaffad roll-up med d t övergripande målet 'Invänama i Karlsb rg ska ha 
bä t häJsa i Skarab rg år 2020 " 
För att engagera besökarna föreslås att den som markerar vad om är viktigast 
för att nå målet Karl borg ka ha bäst häJsa i Skaraborg år 2020' ska få en 
reflexvä t om belöning, 

Anna Daniel ba ka (M). Stig earls n (8) Lars Åke Carl son (M) Lar 
Jönss Il Beate Poetz ch och Lena Johansson kommer att finnas med på 
må an, 

Uldrngsbe lyrkandt 
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Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2012-03-09 

FHR § 17 Utvecklingsdag 16 maj 

Folkhälsorådets beslut 
En fOrstärkt beredning ska hållas den 10 april kl 10-12, då även kommunchef 
Thomas Johansson ska ingå, för att ta fram ett program fOr utvecklingsdagen. 

Sammanfattning 
Till en utvecklings dag den 16 maj kommer folkhälsorådet att bjuda in 
nämndernas presidier och förvaltningschefer samt vd för kommunala bolag. 
Det blir en förmiddag för diskussion om hur vi ska nå målet att "Invånarna i 
Karlsborg ska ha bäst hälsa i Skaraborg år 2020". 


