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FHR § 47 2012-12-11 Hur arbetar vi aktivt för att bli 
Skaraborgs bästa folkhälsokommun? 

Sammanfattning 
För att nå målet om Skaraborgs bästa hälsa måste det arbetas mer med 
folkhälsoplanens utmaningar. Folkhälsorådet kommer att samverka med bam
och utbildningsnämnden inom hälsofrämjande skolutveckling och vill därför 
avvakta med planering aven utvecklingsdag. 
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FHR § 2 Utvecklingsarbete inom ANDT 

Folkhälsorådets beslut 
Ulrika Ankargren bjuds in till folkhälsorådets sammanträde den 8 mars. Ä ven 
ordf. o förv. chefer i BUN, SN, KFN ska bjudas in. 

Sammanfattning 
Ulrika Ankargren vill träffa styrgruppen för att presentera Länsstyrelsens 
utvecklingsarbete inom ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak). 
och höra hur det ser ut i kommunen vad gäller vilka mål för arbetet som finns, 
hur strukturen ser ut för ansvar och beslut i ANDT-frågor och vad medlen ska 
användas till samt om det finns en färdig genomförandeplan eller att man 
diskuterar fram en. Planen ska vara framtagen före påsk. 

Beslutsunderlag 
Karlsborg har, tillsammans med nio andra småkommuner i Skaraborg, tackat 
ja till Länsstyrelsens förfrågan om att ingå i ett utvecklingsarbete inom ANDT. 
Syftet är att stärka en hälsofrämjande skolutveckling inom Skaraborgs 
visionsarbete "Bäst hälsa 2020". 

Länsstyrelsen har ställt vissa krav på kommunerna däribland att det finns en 
samordnare eller annan samordningsfunktion i kommunen. Till 
samordnarelkontaktperson har utsetts folkhälsoplaneraren. Det ska finnas en 
sektorsövergripande styrgrupp för arbetet som är knuten till Folkhälsorådet. 
Folkhälsorådet blir därmed styrgrupp. Dessutom har en arbetsgrupp utsetts där 
Thomas Johansson, kommunchef, Mikael Eriksson, socialchef, Kaj Kaufeldt, 
barn- och utbildnings chef, Kerstin Lorenz kultur- och fritidschef och Lena 
Johansson, folkhälsoplanerare, ska ingå. 

Utdrags best yrkande 
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FHR§3 Hälsofrämjande skola 

Sammanfattning 
Under ett Open Space i januari om Hälsofrämjande skolutveckling fick 
deltagande kommuner möjlighet att som sista punkt samlas för att diskutera 
hur man skall arbeta vidare i den egna kommunen. Deltagarna från Karlsborg 
bestämde då bland annat att en inventering ska göras över hälsofrämjande 
insatser som redan pågår. Barn- och utbildningschefen, som inte kunde delta, 
ska informeras om vad dagen innehöll och vad deltagarna kom fram till. Man 
ansåg även att folkhälsorådet skulle bli styrgrupp och Karlsborgs deltagare 
arbetsgrupp tillsammans med Kaj Kaufeldt. När barn- och 
utbildningsnämnden har tagit upp ärendet kommer en skrivelse att lämnas till 
kommunstyrelsen. Lena Johansson kallar sedan till ett första möte i 
arbetsgruppen. 

Folkhälsorådet kommer att ha hälsofrämjande skolutveckling som en fast 
punkt på dagordningen. 

KommunchefThomas Johansson, som ingår i Strategigruppen, informerar om 
att den kommun i Skaraborg som är intresserad kan ansöka om att bli en 
pilotkommun. 

Utdragsbestyrkande 
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FHR § 4 Verksamhetsberättelse 2012 

Folkhälsorådets beslut 
1. Upprättat förslag till Verksamhetsberättelse 2012 godkänns med viss 

justering. (bil.1) 

2. Verksamhetsberättelsen redovisas för Karlsborgs kommun och Hälso
och sjukvårdsnämnd östra Skaraborg enligt gällande samverkansavtal. 

Sammanfattning 
Utifrån den fastställda verksamhetsplanen för 2012 har genomförda insatser 
följts upp. Insatserna har varit inom områdena delaktighet, barns och 
ungdomars uppväxtvillkor, fysisk aktivitet och goda matvanor samt tobak och 
alkohol. Barn och ungdom är en prioriterad målgrupp för folkhälsorådets 
verksamhet. Under året togs även fram ett reglemente för folkhälsorådet. A v 
årets budget återstår 5 211 kronor. 

Beslutsunderlag 
Beredningens förslag till verksamhetsberättelse för 2012. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 
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Folkhälsoplanerare Lena Johansson infonnerar om: 
• Remisshandling Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland. 

Lena Johansson tar fram förslag till yttrande till nästa sammanträde. 
• Ansökningar om folkhälsobidrag. Hittills har sju ideella föreningar 

ansökt om totalt 63 400 kronor. Ansökningstiden går ut den 15 
februari. Thomas Johansson och Lena Johansson sammanställer 
ansökningarna till nästa sammanträde. 

• Den 20 maj bli det en utbildningsdag i Hjo om folkhälsa i 
stadsplaneringen och om miljö. Arrangörer är folkhälsoråden i Hjo, 
Tibro och Karlsborg. 

KommunchefThomas Johansson infonnerar om: 
• Karlsborg har tackat ja till utbildningen i socioekonomi som sker i 

höst. Planerat är att förvaltningscheferna samt ekonomichefen och 
personalchefen ska gå utbildningen. 

Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamot Stig Carlsson (S) infonnerar om: 
• Hälso- och sjukvårdsnämndens presidie, Stig Carlsson och Lena 

Johansson har idag haft ett mycket givande samtal med två elever från 
årskurs 9. Lena Johansson ska kontakta Carl Johanskolan att 
folkhälsorådet är intresserad av ett möte elevrådet. 

Utdragsbestyrkande 
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Verksamhetsberättelse 
~ 2012 

Karlsborgs Folkhälsoråd 
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Inledning 
Karlsborgs kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg samverkar i 
ett lokalt folkhälsoråd. Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att Invånarna i 
Karlsborg ska ha bäst hälsa i Skaraborg år 2020. Utgångspunkt för målet har varit 
kommunens Vision 2020 och Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg med det 
övergripande målet Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. 

Under året har folkhälsorådet tagit fram Reglemente för folkhälsorådet i Karlsborgs 
kommun som ska antas av kommunfullmäktige. 

Arets resultat 
Folkhälsorådets budget samfinansieras av Karlsborgs kommun och hälso- och 
sjukvårdsnämnd östra Skaraborg. Av årets budget återstår 5 211 kronor. 

Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse 
Verksamhetens kostnader 
Delaktighet 89725 kr 90000 kr 275 kr 

Barns och ungdomars uppväxtvillkor 20240 kr 20000 kr -240 kr 

Fysisk aktivitet och matvanor 17 933 kr 25000 kr 7067 kr 

Tobak och alkohol 

Övriga utgifter 

Arets resultat 

Delaktighet 

8000 kr 7000 kr -1 000 kr 

8891 kr 8000 kr -891 kr 

144 789 kr 150000 kr 5211 kr 

På kommunens webbplats kan den som vill söka information 
om folkhälsa och folkhälsorådet och även länka sig vidare till 
regionala och nationella webbplatser som rör folkhälsostatistik. 

Flera reportage och annonser om lokala folkhälsoaktiviteter har 
under året varit införda i Skaraborgs Allehanda. 

Det folkhälsobidrag som ideella föreningar har kunnat söka under några år har varit 
ett sätt att få fler delaktiga i arbetet för barn och ungas hälsa. 

Andra sätt har varit genom den information till allmänheten som gavs på Må Bra
mässan och på Seniorernas Dag av ett flertal organisationer, föreningar och 
verksamheter inom kommun, primärvård och tandvård. Båda dagarna fanns politiker 
med från folkhälsorådet för att svara på frågor och diskutera folkhälsa med besökarna. 

Folkhälsorådet har även deltagit på en hearing och ett Open Space om folkhälsa. 



Barn och ungdomars uppväxtvillkor 
Regeringens mål är att föräldrastöd ska erbjudas kontinuerligt till alla föräldrar under 
barnens uppväxttid. Även i år har familjecentralens personal fått möjlighet att ta del 
av nyheter inom föräldrastödsprogrammet Vägledande samspel genom att delta på 
ett Nordiskt nätverksmöte. 

För de något äldre barnen har visats teater och familjeföreställningar i samverkan 
med bland annat Rädda Barnen och kultur och fritid. 

Åtta ideella föreningar beviljades folkhälsobidrag. Bidragen har gått till barn- och 
ungdomsledarutbildningar, att få igång kajakverksamhet, busstransporter till och från 
tävlingen "Bästa Fyran simning" och till transport för Mölltorpsbarn till simskolan. 
Elevcoacherna har genom olika aktiviteter och att finnas till på Carl Johanskolan 
bidragit till en ökad trygghet på skolan. Alla elever i årskurs fem har fått kunskap och 
beredskap för hur man hjälper en person som är i behov av Första Hjälpen. Ett stort 
antal ungdomar har fått möjlighet att delta i läger anordnade inom orientering och ett 
antal familjer med barn har fått uppleva Astrid Lindgrens värd. Med hjälp av bidraget 
har en förening köpt in utrustning som ska underlätta för en funktionshindrad medlem. 

Vid två tillfällen har elevråd och lärare på Strandskolan, 
Mölltorpskolan och Forsviks friskola fått handledning 
av hälsopedagoger. Genom grupparbeten och 
övningar har eleverna själva kommit fram till hur de kan 
förbättra elevrådsarbetet, göra fler elever delaktiga och 
utveckla klassråden. 

Fysisk aktivitet och goda matvanor 
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En Må Bra-mässa anordnades under våren i samverkan 
med kultur och fritid. Ett fyrtiotal föreningar, organisationer 
och företag deltog med prova-på aktiviteter, utställningar om 
sina verksamheter, uppvisningar och föreläsningar. 
Folkhälsorådet var representerat med utställningar, mm av 
primärvården, folktandvården, och arbetsgruppen Äldres 
hälsa. Även hälso- och sjukvårdsnämnden fanns med för att 
möta och besvara på allmänhetens frågor. Närmare 500 
personer besökte mässan. 

Karlsborg deltog i den nationella uppmärksamhetsveckan 
"Ett friskare Sverige" för andra året i rad. Veckan 
arrangerades i samverkan mellan kommunen, tandvården, 
primärvården, samt flera organisationer och lokala föreningar. 

För seniorer hade föreningar och Kultur och Fritid gått samman för att erbjuda prova
på-aktiviteter. Varje vardag fanns en, eller flera gratisaktiviteter att välja på och all 
eventuell utrustning som behövdes fanns att låna. 

Under veckan anordnades även Seniorernas Dag av gruppen Äldres hälsa. Tema 
var "När minnet sviktar" och handlade om demenssjukdomar, bemötande, 



stödinsatser och hur man med fysisk aktivitet, bra kost, social samvaro och att hålla 
hjärna igång kan minska risken för en demenssjukdom. Förutom föreläsare deltog 
mer än fyrtio föreningar, företag och organisationer med prova-på-aktiviteter, 
uppvisningar och utställningar om sina verksamheter. Drygt 130 besökare. 
Alla förskolor och fritidshem i kommunen fick ett pedagogiskt material, framtaget av 
barnhälsovårdsteamet, att arbeta med under veckan. På Måltidens Dag, som också 
inföll under veckan, fick barnen frukt för att göra egen fruktsallad. 

Tillsammans med "Hund för alla" har allmänheten samlats för att gå en kortare eller 
längre del av Slingans sträckning. Varje tillfälle innehöll även en föreläsning på ett av 
Karlsborgs cafeer där Björn Pettersson från "Hund för alla" informerade utifrån ett 
hundtema. I genomsnitt har drygt trettio personer deltagit vid varje tillfälle. 

Fritidsgården Kabyssen anordnade en kostnadsfri resa till Arenabadet i Skövde för 
att alla elever på Carl Johanskolan skulle ha möjlighet att delta. 

Tobak och alkohol 
Rökfri arbetstid infördes för kommunanställda vid årsskiftet, ett 
beslut taget av kommunfullmäktige. Pollare som markerar rökfri 
zon har satts upp bland annat utanför kommunhusets entre och vid 
Haganäset. Det ligger nu på var och ens ansvar att följa de regler 
som kommunfullmäktige har beslutat om. Närmaste chef har 
ansvar för att informera och diskutera med anställda om att rökfri 
arbetsplats gäller. 

Kommunen deltog under året i antilangningskarnpanjen, TänkOrn som riktat sig till 
föräldrar, äldre syskon och kompisar. Föräldrar på Carl Johanskolan har fått 
informationsbrev med rubriken Bakom varje ungdomsfylla finns en vuxen - var med 
och förhindra det. Skolan fick foldrar att använda på föräldramöten och till alla som 
under året fyllde 20 år skickades ut vykort med syfte att inte köpa ut alkohol till dem 
som är minderåriga. På folkhälsorådets webbplats fanns en länk till den nationella 
webbsidan om kampanjen TänkOm. 

Sedan flera år pågår arbetet med antirök- och snuskort för elever i åk 6-9. För att 
få fler elever tobaksfria har diskussion inletts för att se vad som mer kan göras för att 
eleven åter ska bli tobaksfri när den har lämnat in sitt anti rök- och snuskort och 
föräldrarna är kontaktade. 

Tillsammans med nio av Skaraborgs mindre kommuner, ingick Karlsborg i december 
i Länsstyrelsens utvecklingsarbete till stöd för ett lokalt förebyggande ANOT
arbete. Det arbetet kommer att fortsätta under 2013 . 

... Karlsborgs 
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