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FHR § 44 Hälsa välkommen 

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund (C) hälsar välkommen. 

Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamot Lars Åke Carlsson (M) hälsar Kjell 
Sjölund (C) välkommen som ny ordförande i folkhälsorådet. 

Uldragsbcslyrkandc 
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Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2012-12-11 

FHR § 45 Tidplan för sammanträdesdagar 2013 

Folkhälsorådets beslut 
Folkhälsorådet fastställer nedanstående sammanträdesdagar för folkhälsorådet 
under 2013. 

Tidplan för folkhälsorådet 2013 

Datum Tid 
8/2 14.00 
8/3 14.00 
23/5 14.00 
13/9 08.30 
11110 08.30 
13/12 10.00 

Sammanfattning 
Folkhälsorådets beredning har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för 
år 2013 avseende folkhälsorådet samt folkhälsorådets beredning. Efter 
diskussion enas rådet om att ändra tiden för folkhälsoråden i februari, mars 
och maj till kl 14.00. 

Beslutsunderlag 
Förslag till datum som berör Folkhälsorådets verksamhet, 2013. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 53 

Justerandes sign 

Folkhälsorådet 
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FHR § 46 Återrapportering av folkhälsobidrag 2012 

Sammanfattning 
Folkhälsoplanerare Lena Johansson ger en kort information om årets 
bidragstagare. En sammanställning av årets åtta beviljade folkhälsobidrag gick 
ut med kallelsen. Samtliga föreningar har inkommit i rätt tid och med en 
återrapportering som uppfyller årets kriterier. 

Håkan Karlsson, Röda Korset informerar om den första hjälpen-utbildning för 
alla elever i årskurs 5 som har genomförts med hjälp av folkhälsobidrag. 

Utdragsbestyrkande 
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F 01 khälsorådet 

Sammanträdesdatum 
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FHR § 47 Hur arbetar vi aktivt for att bli Skaraborgs bästa 
folkhälsokommun ? 

Sammanfattning 

För att nå målet om Skaraborgs bästa hälsa måste det arbetas mer med 
inriktning på folkhälsoplanens utmaningar. 

Beredningen tar fram ett konkret förslag, till folkhälsorådet den 8 februari, på 
dag och upplägg aven utvecklingsdag i höst tillsammans med nämndernas 
presidier. 

Vtdragsbestyrkande 
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FHR § 48 Folkhälsorådets syfte med arbetsgruppen Äldres hälsa 

Sammanfattning 
I arbetsgruppen Äldres hälsa har diskuterats vad gruppen vill få ut av 2013 års 
samverkan. Från gruppen önskades då svar på vad folkhälsorådets syfte är 
med arbetsgruppen. 

Karlsborgs kommun har en mycket hög ande~ äldre invånare. För att äldre 
ska kunna forbättra och behålla sin hälsa behövs bred samverkan for att skapa 
sådana forutsättningar. Folkhälsorådet ser därfOr gruppens arbete som 
betydelsefullt. 

Folkhälsorådets syfte med en arbetsgrupp for äldre är: 

~ att gruppen gemensamt verkar fOr att äldres hälsa ska fOrbättras 

~ att inom gruppen delge varandra kunskap och erfarenhet om äldre 

~ att gruppen formediar information som rör äldre både från respektive 
huvudman in till gruppen men också tillbaka till huvudmannen 

~ att gruppens verksamhet ska utgå från folkhälsorådets övergripande 
mål "Invånarna i Karlsborg ska ha bäst hälsa i Skaraborg år 2020" och 
de tillhörande utmaningarna 

~ att gruppen anordna en återkommande aktivitet såsom Seniorernas Dag 

Justerandes sign UtdragsbcsLyrkandc 
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FHR § 49 Information 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2012-12-11 

Björn Pettersson, BrukshundsklubbenIStudiefrämjandet informerar om Hund 
fOr alla - ett samarbete mellan Studiefrämjandet och brukshundsklubben där 
personer med funktionsnedsättning får möjlighet att vistas i naturen och umgås 
med hundar på ett enkel och tryggt sätt. 

Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamot Lars Åke Carlsson (M) informerar om: 
• nuläget får situationen inom vårdcentraler i östra Skaraborg. 
• Folkhälsopris 2012 som i år gick till Familjecentralen i Töreboda och 

SANT i Skövde. 
• Utväg Skaraborg. 
• ärenden på hälso- och sjukvårdsnämndens nästa sammanträde. 
• en dag om Organisering får folkhälsoarbete i Västra Götaland. 

Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamot Stig Carlsson (S) informerar om att 
hälso- och sjukvårdsnämnden är en offentlig organisation som beställer vård. 
Den egna verksamheten består endast av hälso- och sjukvårdskansliet och 
Folkhälsoenheten Skaraborg. På nämndens sammanträden finns stort utrymme 
får att ta upp om folkhälsoarbetet ute i kommunerna. 

KommunchefThomas Johansson informerar om att Strategigruppen nu 
fOrbereder det Open Space om Hälsofrämjande skol utveckling som ska hållas i 
Falköping den 11 januari, 2013. 

Folktandvårdens klinikchef Lars Jönsson informerar om läget vad gäller 
övervakad tandborstning. 

Folkhälsoplanerare Lena Johansson informerar om: 
• Ett utvecklingsarbete till stöd får lokalt fårebyggande arbete 

tillsammans med Länsstyrelsen och åtta andra kommuner i Skaraborg. 
• Ett möte med Räddningstjänsten Östra Skaraborg om ett eventuellt 

samarbete som rör unga i riskzonen får ett utanfårskap. 

Utdragsbestyrkande 
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Inkomna meddelanden delges folkhälsorådet. 
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