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2012-09-11 

FHR § 26 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

Justerandes sign Utdmgsbcsly rkllnd.: 
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Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2012-09-11 

FHR § 27 Information 

Folkhälsoplanerare Lena Johansson informerar om: 

Justerandes sign 

C vA 4;t -J 

• Lägesrapport 2012-09-10. 

• Seniorernas Dag den 18 oktober. Av folkhälsorådets ledamöter avser 
Peggy Johansson (S) Anna Danielsbacka (M) och Lars Åke Carlsson 
(M) att delta. 

• HSN 10 2012-04-26 § 23 Verksamhetsberättelser från folkhälsoråden 
2011. 

• 2012-06-25 KF § 73 Revidering av kommunfullmäktiges styrkort. 

• BRA 2012-09-04. 

• Tackbrev från Rädda Barnens lokalförening i Karlsborg. 

• "Max 18" Nytt system för att följa upp Sveriges barnrättspolitik finns 
på www.barnombudsmannen.se/maxI8. 

• Folkhälsopris 2012 i östra och västra Skaraborg. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2012-09-11 

FHR § 28 Rapport från ledamöterna 

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

• Friskvårdens dag på Billingen i Skövde. Genom dialog med besökarna 
fick hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter ta del av hur besökarna 
upplever service och känner sig bemötta inom vården. 

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

• Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i juni handlade bland 
annat om budgetarbetet och förändringar vid Skaraborgs sjukhus. 

• Handlingsplan för Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland är 
ute på remiss och en policy för Hälsa och arbetsmiljö ska antas av 
regionfullmäktige. 

• Till ny hälso- och sjukvårdschef i Västra Götaland har utsetts Ralph 
Harlid. 

KommunchefThomas Johansson informerar om: 

• På möte i Strategigruppen för folkhälsa diskuterades områden som ska 
arbetas vidare med utifrån vad som framkom på ett Open Space om 
Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020 - Hur når vi 
det tillsammans? 

Kommunstyrelsens ledamot Anna Danielsbacka (M) informerar om: 

• Personal som möter barn i sitt arbete har uppmärksammat att 
läsförståelsen bland barn har blivit sämre. Anna Danielsbacka föreslår 
att folkhälsorådet blir delaktigt i ett läsprojekt. 

• Många barn i Karlsborg har föräldrar som går isär. Föreläsningsserie 
finns. 

Utumgsbesty,'kande 
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FHR § 29 Konferenser och utbildningar 

Folkhälsorådets beslut 
Folkhälsorådet föreslår att KSAU beviljar Anna Danielsbacka (M) och Peggy 
Johansson (S) att delta i Göteborg på presentation av resultatet från 
utvärderingen av regionens folkhälsoinsatser i Västra Götaland. 

Sammanfattning 
Göteborgs Universitet presenterar resultat från utvärderingen av regionens 
folkhälsoinsatser i Västra Götaland den 23 november 2012 i Göteborg. I juni 
deltog Anna Danielsbacka (M) från kommunstyrelsen, Lars Åke Carlsson (M) 
från hälso- och sjukvårdsnämnden och folkhälsoplanerare Lena Johansson på 
en av tre gemensamma dagar om organiseringen av folkhälsoarbetet i Västra 
Götaland. Presentationen i november handlar om vad som kom fram under tre 
olika dialogdagar i juni. 

Projekt Kulturplaneterna presenterar den 24 oktober 2012 sina erfarenheter, 
råd och tips kring hur en kommun kan arbeta för alla barns rätt till fritid och 
kultur som en del i arbetet mot bamfattigdom. 

Nya behov - Ny välfård - Genom samverkan, från den 14 november 2012 till 
och med 16 november 2012. Samordningsförbundet - DELTA bjuder in till 
konferens med syfte att dela med sig av lärdomar, ta intryck av andra och 
identifiera strategiska utvecklingsvägar. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

F 01 khälsorådet 

Sammanträdesdatum 
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FHR § 30 Reglemente för folkhälsorådet i Karlsborgs kommun 

Folkhälsorådets beslut 

Sida 39 

Ledamöterna uppmanas att lämna synpunkter på förslaget till reglemente 
senast den 26 september 2012. 

Sammanfattning 
Lars Ake Carlsson (M) och Lena Johansson har arbetat fram ett underlag till 
reglemente för folkhälsorådet som diskuteras. 

Beslutsunderlag 
Underlag till Reglemente för folkhälsorådet 

Justerandes s igJl~~ 

~ tvt) 
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FHR § 31 Inför Folkhälsoplan 2013 

Folkhälsorådets beslut 

Sida 40 

Lena Johansson får i uppdrag att ta fram förslag till Folkhälsoplan 2013 med 
utgångspunkt från de synpunkter som framförts på mötet. 

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

Lena Johansson presenterar ett underlag till 2013 års folkhälsoplan som 
diskuteras. 

Beslutsunderlag 
Underlag till Folkhälsplan 2013 

Utdragsbestyrkande 
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Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2012-09-11 

FHR § 32 Förfrågan om hunddagisutbildning 

Folkhälsorådets beslut 
Folkhälsorådet är positivt till tanken med ett hunddagis, men anser inte att 
folkhälsorådet ska stödja projektet ekonomiskt. Frågan bör tas upp med KUB. 

Sammanfattning 
Annika Andersson, projektledare för ESF-projektet har ställt frågan om 
folkhälsorådet kan stödja en utbildning för hållande av "Hunddagis". 
Utbildningens syfte är att stötta arbetslösa ungdomar att hitta en möjlig väg till 
arbetslivet. Utbildningen kommer att drivas i studiecirkelform och med 
innehåll som följer jordbruksverkets rekommendationer. 

Under EFS-projektets tid har flera långtidsarbetslösa ungdomar med bland 
annat psykisk ohälsa varit aktiva i hundcirklar och i "Hund för alla" -
akti vi teter. 

Beslutsexpediering 
Annika Alexandersson, projektledare får EFS-projektet 

Utdragsbestyrkande 
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