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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 
2013-12-13 

FHR § 37 Godkännande av dagordning 

Sida 48 

Dagordningen godkänns efter tillägg av § 43 Avstämning av budget 2013 . 

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 
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FHR § 38 Länsstyrelsens utvecklingsarbete inom ANDT -förebyggande 

Sammanfattning 
Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson ger en lägesrapport från 
utvecklingsområdet ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak). 
Delredovisning av vad som hittills gjorts samt planerade aktiviteter fram till 
2014-02-28 har skickats till länsstyrelsen. 
Slutredovisningen skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2014-02-28. 

Utdragsbestyrkande 
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Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2013-12-13 

FHR § 39 Hälsofrämjande skolutveckling 

Sammanfattning 
Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson informerar om beredningens 
diskussion kring arbetsgruppens struktur och mål. 

Förslag att politiker som nu ingår i arbetsgruppen fortsättningsvis inte gör 
detta, då de ingår i styrgruppen (Folkhälsorådet) för arbetsgruppen. Dessutom 
föreslås att bam- och utbildningschefKaj Kaufeldt adjungeras till 
folkhälsorådens möte. Förslagen framförs till arbetsgruppen vid nästa möte 
2014-01-20. 

Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson informerar kort om "Uppföljning 
av elevråds handledning" Oasen, Vara. Dokumentet bifogades kallelsen. 

Utdl:ngsbcstyrkandc 
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2013-12-13 

FHR § 40 Återrapportering av folkhälsobidrag 2013 

Sammanfattning 
Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson ger en kort infonnation årets 
återrapportering. En återrapportsammanställning av årets nio beviljade 
folkhälsobidrag bifogades kallelsen. Samtliga föreningar har inkommit i rätt 
tid med återrapport som uppfyller årets kriterier. 

Pierre Norling, Mölltorp/Brevik AlF infonnerar om frilufshelg med MBAIF:s 
F02-lag som har genomförts med hjälp av folkhälsobidrag. 

Utdlllgsbeslyrkandc 
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Folkhälsorådet 
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2013-12-13 

FHR § 41 Sammanträdesdagar 2014 

Folkhälsorådets beslut 
F olkhälsorådet fastställer första sammanträdesdag till 20 februari 2014, 
klockan 08.30. 

Sammanfattning 
Folkhälsorådets beredning har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för 
år 2014 avseende folkhälsorådet samt folkhälsorådets beredning. Efter 
diskussion enas rådet om att första mötet 2014 fastställs till den 20 februari 
klockan 08.30. Övriga sammanträdesdagar 2014 beslutas vid detta möte. 

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträde 2014. 
Datum som berör folkhälsorådet 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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FHR § 42 Information 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2013-12-13 

Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamot Lars Åke Carlsson (M) informerar om: 
• tre föredrag på Hälso-och sjukvårdsnämndens senaste sammanträde 

angående barn med autism. Två team ska starta upp för att stötta dessa 
individer. 

• sjukvårdsrådgivningen. 
• sjukresor. 
• plan inom VGR för att mäta äldres hälsa. 

Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamot Stig Carlsson (S) informerar om att 
• diskussion om den politiska organisationen har skett i nämnden, detta 

ska utredas av Göteborgsuniversitet med redovisning tidigast innan 
valet 2018. 

Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson informerar om: 
• budgeten för 2013. 
• nyhetsbrev folkhälsa med information om bland annat kartläggning av 

familjecentraler, vilket också RUFF (regional utveckling för folkhälsa) 
diskuterat. 

• Regionfullmäktiges beslut om åtgärder för en mer jämlikhälsa. 
Dokument har nyligen inkommit, mer information vid nästa 
sammanträde. 

• workshop mars-14 för sju kommuner som gått socioekonomisk 
utbildning 

• att folktandvårdens klinikchef Lars Jönsson informerat om att 
övervakad tandborstning kommer påbörjas vid förskolorna i Mölltorp 
under januari. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 54 
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2013-12-13 

FHR § 43 Avstämning budget 2013 

Folkhälsorådets beslut 
Folkhälsorådet beslutar att inköp av t-shirts med logotype "Dopningsfritt 
Skaraborg" kan göras om utrymme finns i 2013 års budget. 

Sammanfattning 
Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson informerar om förslag från en av 
träningsanläggningama i Karlsborgs kommun att under 2014 dela ut t-shirt 
med "Dopningsfritt Skaraborg" för de som är mest aktiva under varje månad. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur driftsuppföljning folkhälsoråd 2013 . 

Uldl1lgsbestyrkandc 
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Folkhälsorådet 
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2013-12-13 

Inga meddelande finns att delge ledamötena. 

Justerandes sign tdragsbeslyrkande 
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