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2012-05-25 

FHR § 18 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

Uldragsb~'Slyrkandc 
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Justerandes sign 

FHR § 19 Information 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 
2012-05-25 

Folkhälsoplanerare Lena Johansson infonnerar om: 

• Lägesrapport 2012-05-16 

• Antilangningskampanjen TänkOm 

• Synpunkter som kommit in om Må Bra-mässan 

• "Strategidag kring socioekonomi ... " för kommunledning, 
politiker och tjänstemän. Föreläsare är bland annat 
nationalekonom Ingvar Nilsson och Stefan Ackerby från SKL, 
avdelningen för ekonomi och styrning. Inbjudan ska även delges 
KSAU och ekonomichefen. 

Material som delas ut: 

• Behovsunderlag 2012 Skaraborg 

• Folkhälsoarbete Skaraborg 2011 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2012-05-25 

FHR § 20 Rapport från ledamöterna 

Sida 27 

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

• Ett av ärendena på hälso- och sjukvårdsnämndens senaste 
sammanträde var barnhälsoteamets information om barnkonventionen 
och hur KSS ska byggas om för att barn ska trivas bättre på sjukhus. 
Barn och ungdomar har fått bygga modeller och det visar sig att barn 
vill ha det ungefär som de har det hemma. 

• Indikatorerna i behovsunderlaget måste användas för att påminna en 
nämnd om hur den ligger till för att snabbare kunna göra eventuella 
förbättringar. 

Kommunstyrelsens ledamot Anna Danielsbacka (M) informerar om: 

• På Open Space i Falköping den 11 maj frågade Anna Danielsbacka ett 
tjugotal personer hur de kommunala nämnderna är representerade i 
deras folkhälsoråd. Samtliga svarade att alla nämnder är 
representerade. Något som Anna anser även bör införas hos oss. 
Övriga ledamöter instämmer. 

Kommunstyrelsens ledamot Peggy Johansson (S) informerar om: 

• I den grupp på Open Space som Peggy Johansson deltog diskuterades 
bland annat tandborstning. Det fanns en klar enighet om vikten av att 
tandborstning bör ske på förskolor. 

Vårdcentral chef Beate Poetzsch informerar om: 

• En stor omorganisation inom primärvården som nästan är klar. 

• Bemanningen i sommar. 

• Vikten av att se till helhetsbilden vid varje patientmöte. 

Tandvårdens klinikchef Lars Jönsson informerar om: 

• Kliniken har bra bemanning. 

• Nästa projekt är "Övervakad tandborstning på förskolorna". 

• Alla barn har rätt till tandvård, även ensamkommande flyktingbarn. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 
2012-05-25 

FHR § 21 Konferenser och utbildningar 

Folkhälsorådets beslut 
1. Anna Danielsbacka CM) beslutas delta den 4 juni i Göteborg. 

Sammanfattning 
Enheten för Socialmedicin vid Göteborgs universitet inbjuder till antingen 
Herrljunga 21 maj, Uddevalla 1 juni eller till Göteborg den 4 juni för att delta 
på en gemensam dialog om organiseringen av folkhälsoarbetet i Västra 
Götaland. 

Enheten för Socialmedicin har fått i uppdrag av Folkhälsokommitten att göra 
en utvärdering kring folkhälsoarbetet i Västra Götaland. Syftet med 
utvärderingen är att analysera och besvara vissa frågor. 

Då resultatet är av stor vikt även fOr det lokala folkhälsoarbetet kommer Lars 
Åke Carlsson CM) att delta i Uddevalla 1 juni och ordförande Anna 
Danielsbacka CM) och Lena Johansson deltar i Göteborg den 4 juni. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Uldragsbestyrkande 
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Justclmldcs sign 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2012-05-25 

FHR § 22 Folkhälsobidrag maj 2012 

Folkhälsorådets beslut 
1. Ordförande Anna Danielsbacka (M) deltar inte i beslutet, gällande 

ansökan från Rädda Barnens lokalförening i Karlsborg, på grund av jäv. 

2. Godkänna, med en del förtydligande i svaren, följande ansökningar: 

Mölltorps föräldraförening beviljas 11 000 kr för "Bidrag till 
simskolebuss, sommarlovet 2012" 

Karlsborgs och Forsvik-Svanvik-Undenäs rödakorskretsar beviljas 
8 400 kr för Första hjälpen-utbildning. 

Rädda Barnens lokalförening i Karlsborg beviljas 7 000 kr för 
"Familjedag med Rädda Barnen på Astrid Lindgrens värld". 

SOK Träff Friidrott beviljas 11 600 kr för "Träningsutrustning" 

3. Avslå, med en del förtydligande i svaren, följande ansökningar: 

SOK Träff Skidor beviljas ej bidrag för "Läger för ungdomar". 

Mölltorp Breviks AlF beviljas ej bidrag för "Öka antalet barn 
som deltar i klassfotbollen". 

Sammanfattning 
70000 kronor av folkhälsorådets budget var avsatt att fördela till ideella 
föreningar som uppfyller förutbestämda kriterier. Av de tio ansökningar som 
kom in i februari beviljades endast fyra föreningar bidrag till en sammanlagd 
summa av 32000 kronor. Folkhälsorådet beslutade då om ännu en 
ansökningsperiod. 

Totalt finns 38 000 kronor kvar att fördela till de ideella föreningar som 
uppfyller förutbestämda kriterier. Till den nya ansökningsperioden fick vi in 
sex ansökningar. Sammanlagt har dessa föreningar ansökt om 69 400 kronor. 
Folkhälsorådet går igenom och diskuterar beredningens sammanställning över 
inkomna ansökningar om folkhälsobidrag maj 2012, som gick ut med 
kallelsen. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll FHR 2011-10-24 § 32 Kriterier för folkhälsobidrag 

• Sammanställning över 2012 års ansökningar i maj. 

Beslutsexpediering 
Mölltorps fciräldraförening 
Karlsborgs och Forsvik-Svanvik-Undenäs rödakorskretsar 
Rädda Barnens lokalförening i Karlsborg 
SOK Träff Friidrott 
SOK Träff Skidor 
Mölltorp Breviks AlF 

Uldragsbestyrkandc 
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Justerandes sign 

Folkhälsorådet 

Sammanlrädesdalum 
2012-05-25 

FHR § 23 Inställd Utvecklings dag 16 maj - hur går vi vidare? 

Folkhälsorådets beslut 
KommunchefThomas Johansson och folkhälsoplanerare Lena Johansson får i 
uppdrag att ta fram förslag på hur nämnderna kan arbeta med förebyggande 
insatser utifrån behovsunderlagets indikatorer. Ett förslag ska redovisas vid 
oktobersammanträdet. 

Sammanfattning 
Folkhälsorådet har tidigare genomfört utvecklingsdagar med föreläsare och 
grupparbeten, för politiker och tjänstemän. På grund av för få anmälningar 
fick utvecklingsdagen 16 maj ställas in. 

Rådet diskuterar hur implementeringen av folkhälsoarbetet ute i 
verksamheterna kan ske snabbare. 

Uldragsbeslyrkallde 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 
2012-05-25 

FHR § 24 Prioriteringar 2013 

Folkhälsorådets beslut 

Sida 31 

Som underlag för en fortsatt verksamhetsplanering har beslutats att även för 
2013 tills vidare prioritera de fyra områdena, Delaktighet, Barns och 
ungdomars uppväxtvillkor, Fysisk aktivitet och goda matvanor samt Tobak 
och alkohol, ska ligga kvar. 

Sammanfattning 

Senast den 31 oktober ska folkhälsorådet till kommunen respektive hälso- och 
sjukvårdsnämnden redovisa nästkommande års folkhälsoplan och budget. 

Utdf'llgsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

FHR § 25 Övriga frågor 

Rökfri arbetstid 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 
2012-05-25 

Sida 32 

Den 1 januari 2012 infOrdes Rökfri arbetstid för anställda och förtroendevalda 
i Karlsborgs kommun. För att ta reda på hur det har gått ska personalchef 
Ulrikas Wennerkull bjudas in till folkhälsorådet den 7 september. 

I U,dmg b"'yrlomd, 


