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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 
2012-10-05 

FHR § 33 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

Sida 36 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 37 

Justerandes ~ ign 

FHR § 34 Information 

Folkhälsorådet 

Sammanlrädesdalum 

2012-10-05 

Personalchef Ulrika Wennerkull informerar om: 

• Rökfri arbetstid som började gälla 2012-01-01. Det ligger på var och 
ens ansvar att följa de regler som kommunfullmäktige har beslutat om. 
Närmaste chefhar ansvar för att informera och diskutera med anställda 
om att rökfri arbetsplats gäller. Hittills har inrapporterats att de finns ett 
trettiotal rökare anställda. 

Folkhälsoplanerare Lena Johansson informerar om: 

• Lägesrapport 2012-10-03. 

• KF § 73 Revidering av kommunfullmäktiges styrkort. 

• KSAU § 88 Deltagande av folkhälsorådets ledamöter på presentation 
av resultat från utvärdering av regionens folkhälsoinsatser i Västra 
Götaland. Arbetsutskottet beviljar Anna Danielsbacka (M) och Peggy 
Johansson (S) att delta på presentationen. 

• Aktiviteter i Karlsborgs kommun under Uppmärksamhetsvecka Ett 
friskare Sverige, v 42. 

• Uppgifter från barnhälsoöverläkare Tina Blom-Henningsson om en 
oroväckande ökning av övervikt och fetma bland barn 0-6 år inom 
Skaraborgjämfört med Västra Götaland åren 2010-2012. Inom 
Skaraborg togs då in separata uppgifter på alla barn som under 
2011genomfört 4-års kontrollen. Undersökningen visar att 22 procent 
av Karlsborgs 4-åringar var överviktiga eller feta. 

• Brottsförebyggande rådet, BRA 2012-09-04. KommunchefThomas 
Johansson föreslår att folkhälsorådet gemensamt med BRA genomför 
ett rådslag för att diskutera hur vi gemensamt kan arbeta med 
drogfrågorna. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 38 

Ju lemndcs sign 

Folkhälsorådet 

Sammanlrädesdalum 
2012-10-05 

FHR § 35 Rapport från ledamöterna 

Klinikchefen för folktandvården Lars Jönsson informerar om: 

Ett positivt möte mellan Lars Jönsson, barn- och utbildningschefKaj 
Kaufeldt och rektorerna för förskolorna angående införande av 
övervakad tandborstning i förskolorna. 

KommunchefThomas Johansson informerar om: 

• Strategigruppen för folkhälsa bjuder in till ett Open Space i Falköping 
om hälsofrämjande skolutveckling. 

• Kärleksstigens gång- och cykelväg invigs när den är klar i oktober. 

• Informationsmöte med allmänheten kommer att hållas om gång- och 
cykelvägen till Hanken. 

Kommunstyrelsens ledamot Anna Danielsbacka (M) informerar om: 

• Informationsmöte angående cykelväg till Mölltorp. 

Kommunstyrelsens ledamot Peggy Johansson (S) informerar om: 

• En enkätundersökning om hur många som utnyttjar friskvårdstimman 
har genomförts bland personal på Haganäset. 

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

• Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i september handlade 
bland annat om överenskommelser med styrelsen för Skaraborgs 
Sjukhus, Tandvårdsstyrelsen och med styrelsen för Habilitering & 
Hälsa samt om en åtgärdsplan för att säkerställa att nämnden bedriver 
verksamhet i enlighet med regionens intentioner. 

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

• Ett förtydligande av skillnaden mellan en överenskommelse och ett 
avtal. 

• En intressant information på Högskolan i Skövde bland annat om att få 
ungdomar att pröva på arbetslivet genom trainee. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 39 

J uslerandes sign 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 
2012-10-05 

FUR § 36 Konferenser och utbildningar 

Folkhälsorådets beslut 
Folkhälsorådet föreslår att HSNÖ beviljar Lars Åke Carlsson (M) och Stig 
Carlsson (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. Från 
folkhälsorådet kommer Anna Danielsbacka (M), Peggy Johansson (S) och 
folkhälsoplanerare Lena Johansson att delta. 

Beslutsexpediering 
Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 40 

J II. letanues sign 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2012-10-05 

FHR § 37 Reglemente för folkhälsorådet i Karlsborgs kommun 

Folkhälsorådets beslut 
Folkhälsorådet beslutar att fOreslå kommunfullmäktige att anta Reglemente fOr 
folkhälsorådet i Karlsborgs kommun. 

Sammanfattning 
Lars Åke Carlsson (M) och Lena Johansson har av folkhälsorådet fått i 
uppdrag att ta fram förslag till reglemente för folkhälsorådet. 

Förslaget innebär att rådet har att följa "Avtal om lokalt folkhälsoarbete 
mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd östra Skaraborg och Karlsborgs kommun, 
2012-01-01-2015-12-31". 

Förslaget medför även att rådet ska sammanträda de dagar och på de tider som 
rådet gemensamt beslutat. Rådets sammanträden skall beredas av ordförande 
och vice ordförande tillsammans med kommunchefen och folkhälsoplaneraren. 
Kallelse till möte skall sändas ut senast en vecka före aktuellt möte 
tillsammans med ärendelista och övriga handlingar. 

Rådet rar besluta i ärenden då fler än hälften av ledamöterna och med 
representation från båda parter är närvarande. 

Vid rådets sammanträden skall det föras protokoll som skall justeras aven 
ledamot inom två veckor efter det att sammanträdet har ägt rum. Protokollet 
skall sändas till hälso- och sjukvårdsnämnden och till kommunstyrelsen samt 
publiceras på kommunens hemsida. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Reglemente for folkhälsorådet i Karlsborgs kommun. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 

Justerandes sign 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2012-10-05 

FHR § 38 Folkhälsoplan 2013 

Folkhälsorådets beslut 
1. Thomas Johansson och Lena Johansson får i uppdrag att lägga in 

utmaningarna i folkhälsoplanen. 

2. För att fastställa Folkhälsoplan 2013 skall ett extra folkhälsoråd hållas 
den 29 oktober kl 8.00. 

Sammanfattning 
Lena Johansson har tagit fram förslag till Folkhälsoplan 2013 med 
utgångspunkt från de synpunkter som framförts på folkhälsorådet 2012-09-27. 
Förslaget diskuteras. Önskemål framkommer om att varje utmaning bör ha ett 
eller flera delmål samt att planens områden bör bytas ut mot utmaningarna och 
att planerade aktiviteter läggs under respektive utmaning. 

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

Beslutsunderlag 
Förslag till Folkhälsplan 2013 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 42 

Ju l~nllldcs sign 

FHR § 39 Övriga frågor 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2012-10-05 

Folkhälsorådets beslut ~(' /~) 
Sammanträdet den 7 december flyttas till den 11 december kl 08.~ . vd""' 

Sammanfattning 
Då folkhälsorådets sammanträde den 7 december sammanfaller med ett Open 
Space om hälsofrämjande skolutveckling föreslås att sammanträdet flyttas. 

Folkhälsorådets beslut 
Björn Petterson ska bjudas in till folkhälsorådet den 11 december. 

Sammanfattning 
Våren 2012 startade Björn Petterson "Vårpromenader" för allmänheten 
tillsammans med "Hund för alla" i Studiefrämjandets regi. Eftersom projektet 
visade sig vara så uppskattat blev det en fortsättning under hösten. 
Folkhälsorådet är nu intresserat av att få höra mer om projektet. 

Uldr.lgsbt:Slyrkand~ 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 43 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 
2012-10-05 

FHR § 40 Nämndernas redovisning av hur man lagt in utmaningarna i 
sina respektive styrkort 

Folkhälsorådets beslut 
Samtliga nämndordförande ska avge en skriftlig redogörelse av hur man lagt 
in utmaningarna i sina respektive styrkort. 

Sammanfattning 
Av de inbjudna nämndordförandena deltar Anders Lundgren (C) bygg- och 
miljönämnden. Bygg- och miljönämnden har valt att inte föra in utmaningarna 
i sitt styrkort då man anser att mycket av nämndens verk amhet områden är 
folkhälsa. Anders Lundgren (C) redogör för nämnd n verksamhet och hur 
barnperspektivet tagits hänsyn till bland almat i arbetet för en ny fOr kola. 
Folkhälsorådet påpekar att nämnden bör följa kommunfullmäktiges beslut om 
att revidera styrkortet utifrån utmaningarna i folkhälsoplanen. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges styrkort för 2013 utökades med målet (bäst hälsa i 
Skaraborg) och nämnderna fick i uppdrag att revidera sina styrkort utefter 
förändringarna. Folkhälsorådet var intresserat av att få veta hur nämnderna har 
resonerat när de har fört in utmaningarna i sina styrkort varför samtliga 
nämndordförandena bjöds in till dagens folkhälsoråd. 

Beslutsexpediering 
Kjell Sjö!und (C) 
Bo Waller (M) 
SUlfe Carlsson (FP) 

1-\ V1&..ei"S Sit!re Lundgren (C) 
/.. Inger Larsson (FP) 
It-~ 




