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FHR § 14 Godkännande av dagordning 

Folkhälsorådet godkänner dagordningen med den förändringen att ärendet 
Meddelanden utgår och Levnadsförhållanden i Skaraborg, Rapport 2013 och 
Äldre i Västragötalandsregionen läggs till. 

Uldmgsb Iyrkande 
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FHR § 15 Utvecklingsarbete inom ANDT -området 

Folkhälsorådets beslut 
1. Upprättat förslag till reviderad Genomförandeplan 2013 godkänns med 

viss justering (bil. 4). 

2. KommunchefThomas Johansson och folkhälsoplanerare Lena 
Johansson :far i uppdrag att genomföra de redaktionella justeringar som 
kommit upp. 

3. Föreslå socialförvaltningen att ta fram förslag till politiskt beslut om 
utökat föräldrastöd på Familjecentralen till att gälla föräldrar med barn 
0-18 år. 

Sammanfattning 
Ordförande Stig Carlsson (S) ger en lägesrapport från utvecklingsarbetet inom 
ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Lena Johansson redovisar 
ANDT -gruppens förslag till revidering av genomförandeplanen. Planen gås 
igenom och diskuteras. 

Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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FHR § 16 Hälsofrämjande skolutveckling 

Folkhälsorådets beslut 
Bam- och utbildnings chef Kaj Kaufeldt och Lena Johansson får i uppdrag att 
ta med en punkt om eventuellt behov av stöd i arbetet med hälsofrämjande 
skolutveckling, till arbetsgruppens möte den 3 juni. 

Sammanfattning 
Stig Carlsson (S) ger en redogörelse för det pågående arbetet med 
hälsofrämjande skolutveckling. Arbetsgruppens nästa möte är den 3 juni. 

KommunchefThomas Johansson, som ingår i Strategigruppen för 
folkhälsoavtalen, informerar om att strategigruppen kommer med en förfrågan 
om vilket stödbehov kommunen ser att man har i arbetet med hälsofrämjande 
skolutveckling. 

tdmgsbl:Styrknnde 
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FHR § 17 Folkhälsoplan 2014 

Folkhälsorådets beslut 
Folkhälsorådet går på beredningens förslag att låta Folkhälsoplan 2014 bli en 
mindre omarbetning av nu gällande folkhälsoplan. 

Sammanfattning 
Folkhälsoplan 2014 ska överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden och till 
kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2013. Då Lena Johansson slutar sin 
tjänst och en efterträdare tar över l september föreslår beredningen att låta 
Folkhälsoplan 2013 gälla även för 2014 med endast smärre omarbetning i viss 
text. 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoplan 2013 

Utdragsbestyrkande 
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FHR § 18 Information 

Folkhälsoplanerare Lena Johansson informerar om: 
• Mölltorpskolan har fått förfrågan från Hälsoäventyret Oasen om att 

ingå i en pilotundersökning för att undersöka hur elevråd och 
beslutsfattare kan mötas för dialog utifrån ett relevant tema. 

• Senaste BRA-protokollet 
• Sammanställningen Folkhälsoarbete Skaraborg 2012 delas ut 

Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamot Stig Carlsson(S) informerar om: 
• Hållbar utveckling - sociala värden och en hållbar miljö! En 

utbildningsdag i H jo-Ti -Borg-samverkan. 
KommunchefThomas Johansson informerar om: 

• Den 24 maj hålls intervjuer för tjänsten som folkhälsoplanerare. 
Kommunstyrelsens ledamot Peggy Johansson informerar om: 

23 

• Björn Pettersson ställde en fråga före jul om en anslagstavla vid 
Pingstkyrkan. Någon tavla har ännu inte kommit upp. Björn Pettersson 
ska meddelas att han bör ta kontakt med Arvid Linder på enheten för 
gata-/park. 

Folktandvårdens klinikchef Lars Jönsson informerar om: 
• I vecka 22 kommer ett möte att hållas mellan Lars Jönsson, barn- och 

utbildningschef Kaj Kaufeldt och förskolechefen. 

Utdragsbestyrkande 
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FHR § 19 Levnadsrörhållanden i Skaraborg, Rapport 2013 

Lena Johansson ger en presentation över Levnadsförhållanden iSkaraborg, 
Rapport 2013. För att kunna utveckla folkhälsoarbetet på ett bra sätt är det 
viktigt att utgå från de behov som finns. I rapporten ingår både allmänna 
beskrivningar och redovisningar på kommunnivå. 

Utdrags bestyrkande 
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FHR § 20 Äldre i Västra Götalandsregionen 

Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamot Lars Åke Carlsson (M) presenterar 
Äldre i Västragötalandsregionen en sammanställning över den nationella 
folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? 2011 för åldersgruppen 65-84 år av 
epidemiolog Barbara Rubinstein. 

Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun Genomförandeplan 2013 Lokalt ANOT 2 av 6 

Bakgrund 
Länsstyrelsen fick 300 000 kr av Statens Folkhälsoinstitut för att 
utveckla det ANDT-förebyggande arbetet ismåkommuner. 
Länsstyrelsen valde då tio mindre kommuner i Skaraborg som inte 
hade någon drogförebyggande samordnare. Karlsborgs kommun 
tackade ja till att delta i utvecklingsarbetet för att förstärka det 
lokala arbetet inom områdena alkohol, narkotika, dopning och 
tobak, (ANDT). 

Medlen och utvecklingsarbetet bygger på samverkan mellan 

kommuner, Länsstyrelsen och Folkhälsoenheten Skaraborg. 
Utvecklingsarbetet är tänkt att vara ett kompletterande erbjudande 
för att stärka en hälsofrämjande skolutveckling inom Skaraborgs 

visionsarbete "Bäst hälsa 2020". 

Deltagande kommuner har att utse en samordnare och en 
styrgrupp knuten till folkhälsorådet. Kommunerna ska även 
redovisa en genomförandeplan, systematiskt dokumentera arbetet 
och på sikt göra en kartläggning och ta fram en ANDT-policy. 

Övergripande mål 
Karlsborg, en kommun fri från narkotika och dopning, med 
minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och 
med ett minskat tobaksbruk. 

c.------

Genomförande 2013 
Folkhälsorådet är styrgrupp för utvecklingsarbetet och som 
arbetsgrupp har utsetts förvaltningscheferna tillsammans med 
folkhälsoplaneraren. Folkhälsoplaneraren är även samordnare. 
Utvecklingsarbetet ska leda fram till en Drogpolitisk policy med 
handlingsprogram. 

En inventering har påbörjats av pågående ANDT-förebyggande 
arbete. Lärare, föräldrar och allmänheten har fått information om 
droger. Informationsmöten har hållits om "Dopningsfritt 
Skaraborg". På folkhälsorådets sammanträde i mars informerade 
Ulrika Ankargren, Länsstyrelsen om utvecklingsarbetet. 

Förklaringar 
ANOT 

A = Alkohol N = Narkotika 

Helt uppfyllt @ 

o = Dopning T = Tobak 

Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 
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Väcka uppmärksamhet kring Medverka i Inför Folkhälsoplanerare 2000 kr 
langning och illegal kampanjerna "Stoppa skolavslutningen Samverkan: soc/skola/fritid/polis (Ev. porto) @ försäljning, uppmuntra tips langningen" o 2013 och eventuellt Systembolaget 
till polisen. "TÄNKOM" . 

Narkotika Ge information till elever och Kvällsinformation av Våren 2013 Elevhälsan 1500 kr 
föräldrar om droger. polis, IFO, folkhälsoråd (Annons) 

Narkotika Ta fram riktlinjer vid Handlingsplan för 2013 Rektor Carl Johanskolan 
misstanke om snabbt agerande vid 
droganvändning. misstanke om. 

Tobak Utbilda skolsköterskor i Utbildning av Början juni 2013 Länsstyrelsens länssamordnare 
" SOTIS" , (samtal i skolan om Länsstyrelsen för ANDT © tobak). 

Tobak Erbjuda elever i åk 6-9 Elev som är tobaksfri, Vid skolstart. Rektorer /Fritidsgå rdsförestå nda re (Stöds via 

antirök- och snuskort. och således har ett Elev som lämnat sponsorer) 

I kort, ingår i olika in kortet erbjuds 
utlottn i nga r. nytt vid nästa 

terminsstart. 

Tobak Ta fram handlingsplan vid En skolsköterska Början HT 2013 Skolsköterskor 
inlämnande av ett antirök- samtalar med eleven och snarast när 

och snuskort. enligt SOTIS-modellen. en elev lämnat in 
Använder sitt kort. 
tobaksrummet 

c=-
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Samtliga ANDT- I Erbjuda föräldrastödsprogram Starta en Pågår I FO-chef /förskolechef 
områden till blivande föräldrar och föräld rastödsgru pp I föräldrar med barn 0-6 år. 

Samtliga ANDT- I Ta fram förslag till politiskt beslut Förslag till politiskt beslut snarast Förvaltningschefer SN 
områden om att utöka föräldrastödet på initieras i styrgruppen för och BUN, 

Familjecentralen till att även gälla familjecentralen. verksamhetschef BVC I I @ 
föräldrar med barn 7-18 år. 

Samtliga ANDT- I Ev. efter politiskt beslut - Information kvällstid på Senhösten 2013 IFO-chef/förskolechef I 1000 kr 
områden Informera föräldraföreningar om familjecentralen (Ev. förtäring) 

det utökade stödet på 
fa m i Ijecentralen. 

Samtliga ANDT- I Ev. efter politiskt beslut - Personalutbildning Planering hösten I FO-chef /förskolechef 10000 kr 

områden - Underlätta och främja kontakter - Skapa och erbjuda en 2013 (Personalutb., 

mellan föräldrar med barn 7-12 mötesplats. Start 2014 informations-

år. material, mm) 

Samtliga ANDT- I Ev. efter politiskt beslut - Personalutbildning Planering hösten IFO-chef/förskolechef 10 000 kr 

områden - Underlätta och främja kontakter - Skapa och erbjuda en 2013 (Personalutb., 

mellan tonårsföräldrar mötesplats. Start 2014 informations-
material, mm) 

c 
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I ungdomsmottagningen. 

I Se över kriterierna för ansökan 
om folkhälsabidrag. 

I Kartlägga skolornas 
hälsofrämjande arbete. 

Vad ska göras? 

I Verka för minskad 
alkoholkonsumtion . 

I Ingå i ett "Dopningsfritt 
Skaraborg". 
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Bättre lokalisering och 
I Verksa~hetschef UM I ökade öppettider. @ 

Hösten 2013 Folkhälsaplanerare 
@ 

I Inventering på varje Före Rektorer 
skola. sommarlovet 

Hur ska det göras? När ska det Ansvar Kostnad 2013 Nuläge 

göras? 

I Delta i I Vecka 45 I Folkhälsaplanerare 

U ppmä rksa m hetsvecka 
alkohol, v 45 

I Information till Info. våren 2013 Folkhälsoplanerare 1500 kr 

gymägare, polis, fritid, m Start aug.jsept. (någon aktivitet I • fl. 2013 vid start) 
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Tobak I Ta reda på hur beslutet om rökfri I Enkätundersökning 

1

2013 I Personalchef 
arbetstid påverkat personal och jFolkhälsoplanerare 
förtroendevaldas rökning. 

Tobak I Markera var tobaksfritt gäller vid Pollare med askkopp, I Våren 2013 I Fastighetschef 
kommunens mest besökta rökfri zon-markering och 
byggnader. ev. skyltar vid kommun- © 

huset, Haganäset och 
Moliden. 

Samtliga ANDT- I Öka samverkan mot ANDT. Få med idrottsrådet och 2013 Förenings- 2000 kr 
områden föreningar i det samordnare (Ev annons och 

förebyggande ANDT- fika) I © 
arbetet 

Samtliga ANDT- I Ta fram en ANDT-policy. II samverkan inom 2013 Arbetsgruppen för S 000 kr 
områden folkhälsorådet. utvecklingsa rbetet (Tryckkostnad) 

Samtliga ANDT- I Följa upp samverkansavtalet I I Fortlöpande BRÅ 
områden mellan kommunen och polisen. under 2013 © 
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