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FHR § 21 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkännes. 

J usterandes si gn Utdl1lgsb~ lyrkan\l<: 
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FHR § 22 Utvecklingsarbete inom ANDT -området 

Folkhälsorådets beslut 

Att kommunchefThomas Johansson och folkhälsoplanerare Ann Norling 
Gustafsson ges i uppdrag att upprätta förslag till reviderad genomförandeplan 
ANDT inför nästa beredningsmöte. 

Att kommunchefThomas Johansson och folkhälsoplanerare Ann Norling 
Gustafsson ges i uppdrag att se över kriterierna för ansökan om 
folkhälsobidrag utifrån arbetet med ANDT. 

Sammanfattning 
Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson ger en lägesrapport från 
utvecklingsarbetet inom ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) och 
redovisar ANDT -gruppens förslag till revidering av genomförandeplanen 
utifrån senaste mötet den 2 september (bilaga 5). Nytt möte för arbetsgruppen 
den 2 oktober. Information om att CAN-enkätens resultat presenteras för 
folkhälsoplanerarna den 9 oktober. 

lJtdragsbestyrkande 
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FHR § 23 Hälsofrämjande skolutveckling 

Sammanfattning 
Stig Carlsson (S) ger en redogörelse för det pågående arbetet med 
hälsofrämjande skolutveckling. Arbetsgruppens nästa möte är den 18 
september. 
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KommunchefThomas Johansson, som ingår i Strategigruppen för 
folkhälsoavtalen, informerar om att svar till strategigruppen lämnats angående 
vilket stödbehov kommunen ser att man har i arbetet med hälsofrämjande 
skolutveckling (bilaga 6) . 



J U~lcrantks sign 
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FHR § 24 Folkhälsoplan 2014 

Folkhälsorådets beslut 

Att kommunchefThomas Johansson och folkhälsoplanerare Ann Norling 
Gustafsson ges i uppdrag inför nästa beredningsmöte, att ta fram underlag till 
förslag till folkhälsoplan 2014. 

Sammanfattning 
Folkhälsoplan 2014 skall överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden och till 
kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2013. 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoplan 2013. 
FHR 2013-05-23 § 17. 

'ldragsbCSlyrknnd.: 
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FHR § 25 Information 

Folktandvårdens klinikchef Lars Jönsson informerar om: 
• Inplanerade informationsträffar om "övervakad tandborstning" till 

föräldrar och förskolepersonal under hösten 2013. 
Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson informerar om: 
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• Ny kontakt har tagits med elevrådet på Carl Johanskolan om samtal 
mellan elevrådet och folkhälsorådets politiker under hösten. Förslag på 
datum lämnas vid nästa folkhälsoråd. 

• Uppföljning av "handledning elevrådet" via Oasen, Vara kommer att 
ske under hösten. Kontakten är förmedlad till skolan. 

• Familjecentralen ska ha matlagningsgrupper en gång per månad under 
hösten. Folkhälsorådet stödjer denna verksamhet för att främja goda 
matvanor. 

• Den Il oktober anordnas en uppföljningsdag i Falköping om 
folkbildningens arbete kring kost och motion i Skaraborg. Arrangörer 
är Folkhälsoenheten Skaraborg, Västra Götalands bildningsförbund 
samt Kost och motion Skaraborg. 

• Den 22 november blir det en erfarenhetsutbytardag i Hjo, för 
folkhälsoråden i Skaraborg. Arrangörer är Folkhälsoenheten Skaraborg 
och Hjo kommun. 

Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamot Stig Carlsson(S) och driftschef Bengt 
Olsson, Folkhälsoenheten, Skaraborg informerar om: 

• Utbildningsdagar för Hälso- och sjukvårdsnämndema Östra och Västra 
Skaraborg den 5-6 september. Information gavs bland annat från 
rättighetskommitten i regionen och Bengt Olsson och Per Bjuren 
informerade om folkhälsoarbetet i Skaraborg. 

UldragsbCSlyrkamk 
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FHR § 26 Förfrågan från Kultur och fritidsnämnden 

Folkhälsorådets beslut 
Att avslå förfrågan om finansiering av föredrag vid Molidens 40-års jubileum 
den 5 oktober 2013. 

Beslutsunderlag 
Förfrågan har inkommit från Kultur och fritidsnämndens chef Kerstin Lorentz 
om att bidra till finansiering av föredrag vid Molidens 40-års jubileum den 5 
oktober 2013. Folkhälsorådet ger inte ekonomiskt bidrag, då det är en 
kommunal förvaltning som inkommit med förfrågan. 

Beslut sänds till 
Kerstin Lorentz Kultur och Fritids chef 

lJldrugsbCSlyrxundc:: 



34 

FHR § 27 Meddelanden 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden, östra Skaraborg. Protokollsutdrag § 24 
"Folkhälsorådens verksamhetsberättelser 2012" Dnr HSN 20-2013. 

J usterandes sign Utdragsbestyrkande 
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FHR § 28 Övriga frågor 

Folkhälsorådets beslut 
Sammanträdet den 11 oktober flyttas till den 16 oktober kl 15:00. 

Beslutsunderlag 
Då folkhälsorådets sammanträde den Il oktober sammanfaller med en 
uppföUningsdag kring folkbildningens arbete kring kost och motion, föreslås 
att sammanträdet flyttas. 
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Karlsborgs 

silas kommun 

AND T 

-utvecklingsarbete med Länsstyrelsen 

Genomförandeplan 2013 - med uppföljning 

28 mars 2013, reviderad 2 september 2013 

bilaga 5 § 22 FHR 2013-09-13 
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Karlsborgs kommun Genomförandeplan 2013 Lokalt ANOT 2 av6 

Bakgrund 
Länsstyrelsen fick 300 000 kr av Statens Folkhälsoinstitut för att 
utveckla det ANOT-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. 

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 
ANDT 
A = Alkohol N = Narkotika D = Dopning 

Helt uppfyllt @ Delvis uppfyllt 

T = Tobak 

Ej uppfyllt 
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Karlsborgs kommun 

Barn och ungdom 
t.UUI. Y!f!i!ih 

Alkohol I Väcka uppmärksamhet kring 
langning och illegal 
försäljning, uppmuntra tips 
till polisen. 

Narkotika I Ge information till elever 

I 
och föräldrar om droger. 

Narkotika I Ta fram riktlinjer vid 
misstanke om 

Tobak I Utbilda skolsköterskor i 
"SOTIS", (samtal i skolan om 
tobak). 

Tobak I Erbjuda elever i åk 6-9 
antirök- och snuskort. 

Tobak I Ta fram handlingsplan vid 
inlämnande av ett anti rök-
och snuskort. 

Genomförandeplan 2013 Lokalt ANDT 2 av6 

Medverka i Inför Folkhälsoplanerare 2000 kr 
kampanjerna "Stoppa skolavslutningen Samverkan: socjskolajfritidjpolis (Ev. porto) 
langningen" o 2013 och eventuellt Systembolaget 
"TÄNKOM". 

Kvällsinformation av Våren 2013 Elevhälsan 1 500 kr 
polis, IFO, folkhälsoråd (Annons) 

Handlingsplan för 2013 Rektor Carl Johanskolan 
snabbt agerande vid 
misstanke om. 
Utbildning av Skolsjuksköterskor I länsstyrelsens länssamordnare 
länsstyrelsen tyvärr ej deltagit i för ANOT 

utbildning 

Elev som är tobaksfri, Vid skolstart. Elev Rekto re r jFritidsgårdsförestå nda re (Stöds via 

och således har ett som lämnat in sponsorer) 

I kort, ingår i olika kortet erbjuds 
utlottningar. nytt vid nästa 

terminsstart. 

En skolsköterska Början HT 2013 Skolsköterskor 

samtalar med eleven och snarast när en (skolsköterska och fritidsgårdens 

enligt SOTIS-modellen. elev lämnat in sitt föreståndare ska planera 

Använder kort. tillvägagångssätt under höst 

tobaksrummet 2013) 
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Karlsborgs kommun 

Samtliga ANDT- I Erbjuda föräldrastödsprogram 
områden till blivande föräldrar och 

föräldrar med barn 0-6 år. 

I 
Samtliga ANDT- I Ta fram förslag till politiskt beslut 
områden om att utöka föräldrastödet på 

Familjecentralen till att även gälla 
föräldrar med barn 7-18 år. 

Samtliga ANDT- I Ev. efter politiskt beslut 
områden Informera föräldraföreningar om 

det utökade stödet på 
familjecentralen. 

Samtliga ANDT- I Ev. efter politiskt beslut 
områden - Underlätta och främja kontakter 

mellan föräldrar med barn 7-12 
år. 

Samtliga ANDT- I Ev. efter politiskt beslut 
områden - Underlätta och främja kontakter 

mellan tonårsföräldrar 

Genomförandeplan 2013 Lokalt ANDT 3 av6 

Starta en Pågår IFO-chefjförskolechef 

I föräldrastödsgrupp 

Förslag till politiskt beslut snarast Förvaltningschefer SN 
initieras i styrgruppen för och BUN, 
familjecentralen. verksamhetschef BVC I I @ 

- Information kvällstid på Inte IFO-chefjförskolechef I 1000 kr 
familjecentralen genomförbart (Ev. förtäring) 

- Personalutbildning Inte I FO-chef jförskolechef 10000 kr 
- Skapa och erbjuda en genomförbart ( Personalutb., 
mötesplats. informations-

material, mm) 

- Personalutbildning Inte I FO-chefjförskolechef 10000 kr 

- Skapa och erbjuda en genomförbart (Personalutb., 

mötesplats. informations-
material, mm) 
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c9 Karlsborgs kommun 

Samtliga ANDT- I Öka tillgängligheten på 
områden ungdomsmottagningen. 

Samtliga ANDT- I Se över kriterierna för ansökan 
områden om folkhälsobidrag. 

Samtliga ANDT- I Kartlägga skolornas 
områden hälsofrämjande arbete. 

Alla åldrar 

Alkohol I Verka för minskad 
alkoholkonsumtion. 

Alkohol I Verka för minskad 
alkoholkonsumtion 

Dopning I Ingå i ett "Dopningsfritt 
Skaraborg". 

Genomförandeplan 2013 Lokalt ANDT 4 av 6 

Bättre lokalisering och 2013 IFO-chef/ 
ökade öppettider. Verksamhetschef UM @ 

Hösten 2013 Folkhälsoplanerare 
@ 

I Inventering på varje Före Rektorer 
skola. sommarlovet 

I Delta i I Vecka 45 I Folkhälsoplanerare 
Uppmärksamhetsvecka 
alkohol, v 45 

l From 130901 I Ingå i KAS (Kommun I Förvaltningschef SN 

gemensam alkohol 
hantering) 

I Information till Info. våren 2013 Folkhälsoplanerare 1500 kr 

gymägare, polis, fritid, m Start aug./sept. (någon aktivitet 

fl. 2013 vid start) 
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ej Karlsborgs kommun Genomförandeplan 2013 Lokalt ANDT 

Tobak I Ta reda på hur beslutet om rökfri 1 Enkätundersökning 

1

2013 
arbetstid påverkat personal och 
förtroendevaldas rökning. 

Tobak I Markera var tobaksfritt gäller vid Pollare med askkopp, Våren 2013 
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 idrotts rådet och 2013 

områden föreningar i det 
förebyggande ANDT-

arbetet 

Samtliga ANDT- I Ta fram en ANDT-policy. II samverkan inom 2013 

områden folkhälsorådet. 

Samtliga ANDT- I Följa upp samverkansavtalet 

1 

I Fortlöpande 
områden mellan kommunen och polisen. under 2013 

5 av6 

1 Personalchef 
jFolkhälsoplanerare 

Fastighetschef 

• 
Förenings- 2000 kr 
samordnare (Ev annons och 

fika) I @ 

Arbetsgruppen för 5000 kr 

utvecklingsarbetet (Tryckkostnad) 

BRÅ 
@ 
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Karlsborgs 
kommun 

Bilaga 6 § 23 FHR 2013-09-13 

Folkhälsorådet 2013-06-12 

Tommy Sandberg 
Töreboda kommun 

1 (1) 

Bäst hälsa i Sverige år 2020 - lägesrapport och behov 
av stöd 

Karlsborgs folkhälsoråd i egenskap av styrgrupp lämnar följande svar på 
Strategigruppens frågor. 

Vad har hänt i kommunens arbete sedan Open Space den 11 januari? 

En organisation har bildats och en inventering har genomförts av hälsofrämjande arbete 
som idag bedrivs på skolorna. 

Vilket stödbehov i arbetet ser kommunen att man har? 

Kommunen ser ett behov av, att åtminstone inledningsvis, få tillgång till insatser som 
kan stötta den lokala arbetsgruppen med inspiration och ideutveckling. Kommunen 
efterlyser också metoder för att hantera hälsofrämjande skol utveckling utifrån ett 
genusperspektiv . 

Hälsningar 

Lena Johansson, folkhälsoplanerare 

Karlsborgs kommun 

546 82 Karlsborg 

Tfn 0505-172 33 

E-post: lena.johansson@karlsborg.se 

Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg • 0505-172 33 

www.karlsborg.se/folkhalsa.lena.johansson@karlsborg.se 
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'( HÄLSO OCH s/uKvARDSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG 

Sammanträde: 
Tid: 
Plats: 

§24 

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skara borg 
Tisdag den 23 april 2013, kl. 09:00 - 14:50 
Regionens Hus Mariestad 

Folkhälsorådens verksamhetsberättelser 2012 
Dnr HSNI0 20-2013 

Ärendet 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har avtal om lokalt folkhälsoarbete med 
kommunerna i östra Skaraborg. Nya avtal gäller fr .o.m. år 2012. Enligt 
avtalen ska folkhälsoråden utarbeta verksamhetsberättelser som ska redovisas 
för respektive kommun och för hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Verksamhetsberättelser har inkommit från samtliga kommuner. 

Folkhälsorådens verksamhet har bedrivits inom ramen för angiven budget 
och de medel som inte nyttjats uppgår till 89238 kronor, varav 44619 
kronor återbetalts till hälso- och sj ukvårdsnämnden. 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden ösh'a Skaraborg beslutar 

att godkänna folkhälsorådens verksamhetsberättelser för år 2012 

Vid protokollet 
Mari Nilsson 

Justerat 2013-04-29 och 2013-04-30 

Lars-Erik Lindh 
Ordförande 

Åsa Olsson 
Justerare 

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på Regionens anslagstavla i 
Vänersborg den 7 maj 2013 

Rätt utdraget intygar (11i . (l ( l j 
r ~'Vvt VLtkY 

Expedieras till; 
Diariet 

a 7J POSTADRESS: fL . 542 87 Mariestad 
BESÖKSADRESS: 
Drottninggatan I 

Mari Nilsson 

TELEFON: HEMSIDA: 
010·4410000 (växel) vgrcgion .sc/hskmariestad 

E-POST: 
hsk.muriestad@vgrcgion.sc 


