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JUSlcrun\JcS sign 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2014-03-14 

FHR § 10 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns efter tillägg av § 15 Insatser mot langning av alkohol 
2014 och § 3 Hälsofrämjande skolutveckling utgår. 

Uldragsb~styrk andc 
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Justerandes sign 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2014-03-14 

FHR § 11 Ansökan om bidrag från Karlsborgs gymnastik förening 

Folkhälsorådets beslut 
Folkhälsorådet beslutar att avslå Karlsborgs gymnastikförenings ansökan om 
ekonomiskt stöd. 

Sammanfattning 
Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson redovisar får ansökan från 
Karlsborgs gymnastikförening (bilaga 7). 

Ideella föreningar i Karlsborgs kommun kan söka folkhälsobidrag av 
folkhälsorådet. Folkhälsorådets avsikt med folkhälsobidraget är att ideella 
föreningar ska kunna utveckla sin verksamhet, inom prioriterat område barn 
och ungdomar, antingen genom nya aktiviteter och/eller att utbilda nya ledare. 
Ansökan från Karlsborgs gymnastikförening uppfyller inte fastställda kriterier. 

Beslutsunderlag 
Folkhälsorådets ansökningskriterier för folkhälsobidrag 2014. 

Beslut sänd till 
Karlsborgs gymnastikförening 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2014-03-14 

FHR § 12 Remissvar regional folkhälsomodell 

Sammanfattning 
Ordförande Kjell Sjölund informerar om att remissvar gällande regional 
folkhälsomodell (bilaga 8) är lämnat till kommunstyrelsen, enligt beslut i 
folkhälsorådet 2014-02-20 § 8 Remissvar regional folkhälsomodell. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 
2014-03-14 

FHR § 13 Yttrande översiktsplan 2020 

Folkhälsorådets beslut 
Folkhälsorådet beslutar att yttra sig i enlighet med folkhälsoplanerarens 
skrivelse daterad 2013-02-28 (bilaga 9), med tillägg av kommunens mål "Bäst 
hälsa i Skaraborg 2020". 

Sammanfattning 
En ny kommunomfattande översiktsplan finns nu i en granskningsversion. De 
synpunkter som lämnats under samrådsskedet, våren 2013, sammanställdes i 
en separat samrådsredogörelse under sommaren 2013. Planen har därefter 
kompletterats och bearbetats med anledning av samrådssynpunkterna. Den 
kommer att ersätta den nuvarande översiktsplanen från 1991 när den är klar, 
vilket väntas ske under 2014. 

Planen bygger till stor del på kommunens VISION 2020. Den innehåller en 
redovisning av hur kommunen avser att beakta övergripande intressen som 
natur- och kulturmiljö, försvaret, miljökvalitetsnormer, regional samordning 
bland annat avseende besöksnäring, kommunikationer med mera. Ett antal 
nyckelprojekt har identifierats med syfte att driva på utvecklingen i Karlsborg 
och om möjligt uppnå visionens mål om 7 000 invånare år 2020. Tanken är att 
dessa nyckelprojekt ska kunna påbörjas relativt omgående utan traditionella 
fördjupningar av översiktsplanen. Planen innehåller även förslag till så kallade 
LIS-områden -landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen - enligt den 
nya strandskyddslagstiftningen. Planen avslutas med en översiktlig 
konsekvens be skrivning. 

Arbetet med planen har bedrivits under ledning aven politisk sammansatt 
styrgrupp. Arbetsmöten och workshopar med olika konstellationer har ägt rum 
liksom ett stort antal samråd med företrädare för föreningsliv, skolor, 
näringsliv och andra samhällsgrupperingar. 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoplanerarens förslag till yttrande daterat 2014-02-28 Översiktsplan 
2020 för Karlsborgs kommun. 

Beslut sänds till 
Bygg- och miljökontoret 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

FHR § 14 Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 
2014-03-14 

Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson informerar om: 

Sida 19 

• dialogmöte "Samling för Social hållbarhet" 15 maj i Skövde för 
förtroendevalda. 

• planarkitekt Johan Hellborg, plan-och byggenheten har anmält sig till 
utbildningen "Folkhälsa i samhällsplaneringen" 20 mars i Skövde. 

• aktiviteter i kommunen där folkhälsorådet samverkar. 
• statistik från Hälso-och sjukvårdskansliet om höftdiagnoser på 

personer 65 år och äldre i kommunen. 
• det lokala folkhälsoarbetet och klargörande kring roller utifrån avtalet 

samt att folkhälsoarbetet ska vara ett strategiskt prioriterat område. 

Folktandvårdens klinikchef Lars Jönsson informerar om: 
• "övervakad tandborstning" infört på förskolan i Mölltorp. Alla 

kommunens förskolor har ratt information under 2013. 

Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter Stig Carlsson (S) och LarS-Åke 
Carlsson (M) informerar om: 

• utbildningsdag om vårdsamverkan "Framtidens vårdmodell" (bilaga 
10), där bland annat närsjukvårdsteamet i Lidköping föreläste om sin 
modell kring samverkan. Läsvärda länkar i programmet. 

Vårdcentralschef Beate Poetzsch informerar om: 
• hur samverkan mellan kommun, Närhälsa och Skaraborgs sjukhus ser 

ut i Karlsborgs kommun. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 

J usterandes sign 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 

2014-03-14 

FHR § 15 Insatser mot langning av alkohol 2014 

Folkhälsorådets beslut 
Folkhälsorådet beslutar att Karlsborgs kommun ska delta i 2014 års insatser 
mot langning. 

Sammanfattning 
Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson informerar om inbjudan från 
Länsstyrelsen att delta i årets insatser mot langning. 

Under år 2013 deltog 44 av de 49 kommunerna i Västra Götalands län 
tillsammans med Polisen, Länsstyrelsen, folkhälsoenheten i Skaraborg inom 
Västra Götaland regionen och Länsnykterhetsförbundet i det gemensamma 
arbetet. Ambitionsnivån för år 2014 är att få med samtliga 49 kommuner i 
länet. 

Tänk Om är ett koncept framtaget av Statens folkhälsoinstitut. Det proaktiva 
budskapet riktar sig till föräldrar med syfte att stärka deras restriktiva hållning 
till ungdomsdrickande. Det finns också budskap som riktar sig till äldre 
syskon och kamrater att inte förse mindreåriga med alkohol. Det reaktiva 
budskapet riktar sig till hela samhället och handlar om att tipsa polisen om 
man ser langning av alkohol till mindreåriga. Informationsinsatser kommer att 
pågå under hela året med särskilt fokus på riskhelger och runt 
skolavslutningar. 

Kommunstyrelsen ska stå bakom arbetet och ansvara för förankring och 
medverkan till kommunala förvaltningar. Det ska finnas en kontaktperson 
gentemot Länsstyrelsen som samordnar kommunens insatser. Kommunerna 
ansvarar för den lokala mobiliseringen för att motverka langningen av alkohol 
till mindreåriga. Kommunens kostnad för att delta är 3 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens inbjudan om att delta i 2014 års insatser mot langning 
(bilaga Il). 

Uldragsbeslyrkande 



Karlsborgs kommun 

FHR § 16 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanlrädesdalum 

2014-03-14 

Inga meddelande finns att delge ledamötena. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Bilaga 7 § 11 FHR 2014-03-14 

Karlsborgs Gymnastikförening 20140217 

Ansökan om ekonomiskt stöd för utbildning i användning av Bungy Pumpstavar. 

Härmed anhålles om ekonomiskt bidrag om 5.000:- för att genomföra en utbildning i att 

använda rubr. stavar på rätt sätt (ur träningssynpunkt). Utbildningen görs under en kväll i 

veckan under 5 veckor med start i april eller tidigt i maj . 

Pengarna ska användas till inköp av lånestavar och till annonsering i media och via 

affischering. 

Vi hoppas på positivt svar. 

Hälsningar 

Karlsborgs Gymnastikförening gm 

Berndt Berglund 

Adr. Tegelslagaregatan 6, 546 31 Karlsborg, 0505-10635, 070-6327428, bbe@carlsborg.net 



Bilaga 8 § 12 FHR 2014-03-14 

Karlsborgs 
kommun 

Folkhälsorådet 2014-03-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag på remissvar regional folkhälsomodell 

I regionfullmäktiges budget 2011 fick regionstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till att utfonna en 
regional folkhälsomodell i samverkan med kommunerna. 

Västra Götalandsregionen har i kraft av att vara en region, med ansvar rör flera områden där 
befolkningens hälsotillstånd kan påverkas, potential att nyttja möjligheterna inom så väl det 
offentliga som det civila samhället. Förslaget på regional folkhälsomodell syftar till att förbättra 
organisering och samverkan för att på så sätt fä ett effektivare folkhälsoarbete. 

1(2) 

Remiss syftar till att få svar på om samarbetsparter inom folkhälsoområdet i Västra Götaland anser 
att aktuellt förslag på regional folkhälsomodell ökar tydligheten fOr samverkan och skapar 
effektivare folkhälsoarbete. Folkhälsokommitten har fonnulerat fyra frågor som man önskar få svar 
på. 

1. Utvärderingen framhåller att det behövs ett förtydligande av folkhälsokommittens mandat 
och uppdrag. Anser ni att det är relevant och attförslaget kan leda till det? 

Modellen bedöms bidra till att folkhälsokommittens mandat och uppdrag förtydligas internt. Det 
bör förtydligas hur folkhälsokommitten kan vara en resurs i det lokala folkhälsoarbetet. 

2. Utvärderingen framhåller att det behövs en ökad samverkan mellan folkhälsokommitten och 
hälso- och sjukvårdsnämnderna. Anser ni att försLaget kan leda till en ökad samverkan och 
ett e:ffektivare folkhälsoarbete ? 

För ett effektivt folkhälsoarbete är bred samverkan av stor vikt. Sannolikt bidrar en strukturerad 
samverkan mellan Folkhälsokommitten och Hälso- och sjukvårdsnämnderna till ett mer 
strategiskt och effektivare folkhälsoarbete. Tydliga riktlinjer ut till exempelvis folktandvård och 
vårdcentraler är viktigt för att folkhälsoarbete ska nå ut till invånarna. 

Etableringen aven styrgrupp på tjänstemannanivå ger en bra utgångspunkt för att hantera 
övergripande strategiska frågor, vilket ger möjlighet till utveckling och gemensamma regionala 
satsningar. 

Karlsborgs kommun, Storgatan 16,54682 Karlsborg • 0505-172 33 

www.karlsborg.se/folkhalsa.ann.norling.gustafsson@karlsborg.se 



Karlsborgs kommun Datum 
2014-02-25 

3. Regionstyrelsen beredningför hållbar utveckling arbetar med strategiska frågor för 
långsiktig utveckling av Västra Götaland. Anser ni att folkhälsoområdet bidrar till den 
strategiska utvecklingen av Västra Götaland? 

2(2) 

Förutsättningarna för att vi skall må bra och ha en god hälsa påverkas av våra livsvillkor och av 
de omgivande livsmiljöerna men också av individens egna val och levnadsvanor. I Karlsborgs 
kommuns vision 2020 slås fast att en förbättrad folkhälsa ska var en prioriterad del i arbetet för 
en hållbarutveckling. En god folkhälsa är en förutsättning för hållbar utveckling och tillväxt. 

4. Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och externa samverkansparter såsom 
samordningsförbud och ideburna sektorn gynnar folkhälsoområdet. På vilket sätt gynnas 
folkhälsoarbetet i Västra Götaland aven ökad strukturerad samverkan mellan parterna? 

Genom en strukturerad samverkan ges förutsättningar fOr gemensamma och tydliga mål for 
folkhälsoarbetet samt en långsiktig utveckling. För att regionens invånare ska ha en fortsatt god 
hälsoutveckling samt minskade skillnader i hälsa krävs en bred samverkan. Utifrån kunskapen 
att folkhälsa påverkas av individens livsvillkor och levnadsvanor är det en förutsättning för att 
lyckas. En strukturerad samverkan är också en del i att kvalitetssäkra arbetet. 

Övriga synpunkter 

Karlsborgs kommun får med anledning av remissen också framhålla vikten av att det lokala 
folkhälsoarbetet även fortsättningsvis regleras i folkhälsoavtal. Kommunen anser också att 
nuvarande ordning där folkhälsoplanerarna är anställda av Västra Götalandsregionen men 
placerade i kommunen är en mycket ändamålsenlig lösning. 

Karlsborgs folkhälsoråd 

~r~~S~ 
Folkhälsoplanerare 

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

www.karlsborg.se/folkhalsa.ann.norling.gustafsson@karlsborg.se 



Karlsborgs 
kommun 

Datum 
2014-02-28 

Bilaga 9 § 13 FHR 2014-03-14 

1(2) 

Folkhälsorådet Bygg- och miljökontoret 

Yttrande angående Översiktsplan 2020 för Karlsborgs 
kommun 

Folkhälsorådet har tagit del av förslag till översiktsplan och vill lämna följande 
synpunkter: 

• En god folkhälsa genererar tillväxt och utveckling. En god tillväxt och 
utveckling i samhället ger ökade förutsättningar för en generell välfärd där 
hälsan är jämlikt och rättvist fördelad. Denna koppling till folkhälsa saknar 
folkhälsorådet under kapitel 16 Ekonomiska konsekvenser. Kommunens mål är 
att "Invånarna i Karlsborg ska ha Skaraborgs bästa hälsa år 2020". 

• Vår livsmiljö har stor påverkan på vår hälsa. Folkhälsa i samhällsplaneringen 
handlar om att skapa stödjande miljöer och därigenom underlätta hälsofrämjande 
val. Den fysiska miljön påverkar invånarnas hälsa genom trygghet, tillit och 
upplevelse av delaktighet i samhället. Den fysiska miljöns utformning ger 
förutsättningar för exempelvis fysisk aktivitet, inbjudande och trygga 
lekplatser/mötesplatser, grönområde och möjligheter att aktivt transportera sig via 
gång och cykelvägar. Förhållandet vid bostaden och tillgängligheten till 
samhällsservice, livsmedelsbutiker, naturupplevelser, rekreation samt goda 
kommunikations- och transportmöjligheter har stor inverkan på hur vi mår. 
Folkhälsorådet anser att detta är aspekter som är inarbetade i översiktsplanen. 

• Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor som 
främjar hälsa och förebygger ohälsa. Arbetet grundas på kunskap om 
befolkningens hälsa och sambandet mellan samhällets utformning och folkhälsa. 
Folkhälsoperspektivet måste därför finnas med i alla delar av samhällsplaneringen. 
Folkhälsorådet vill belysa att detta är en viktig aspekt att lyfta in i översiktsplanen. 

• Kapitel 15 Folkhälsoperspektivet, underrubrik "Jämlika och jämställda livsvillkor" 
bör innefatta budskap om att hälsan är ojämlikt fördelad mellan socioekonomiska 
grupper, mellan kvinnor och män samt mellan flickor och pojkar. De två sista 

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

www.karlsborg.se/folkhalsa.ann .norling.gustafsson@karlsborg .se 



Karlsborgs kommun Datum 
2013-02-28 

2(2) 

styckena under denna rubrik belyser mycket bra vad kommunen kan arbeta med 
för att främja jämlika och jämställda livsvillkor. 

• Att förhållanden under uppväxten rar konsekvenser långt fram i livet och att 
familjens livssituation är betydelsefull i detta avseende, bör belysas i 
Folkhälsoperspektivet, underrubrik "Trygga och goda uppväxtvillkor". 

• Hälsa och livsstil påverkas till stor del av samhällets sociala, ekonomiska, 
miljömässiga och kulturella förhållanden. Varje individ ska ges förutsättningar att 
ta ansvar för sin hälsa är ett budskap som bör belysas i Folkhälsoperspektivet, 
underrubrik "Goda levnadsvanor": 

Förslag till ny formulering av sista meningen i stycket: 
Utbudet av fritidsaktiviteter är dock begränsat i en liten kommun och 
kan innebära en viss risk för att människor blir fysiskt inaktiva, vilket 
inte främjar hälsan. 

Karlsborgs Folkhäls 
Ann Norling Gustafsson, folkhälsoplanerare 

Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 54682 Karlsborg .0505-172 33 

www.karlsborg.se/folkhalsa.ann.norling.gustafsson@karlsborg .se 



Bilaga 10 § 14 FHR 2014-03-14 

~ ~~VÄSrRA 
~~~ Närvärd västra Skaraborg .. G ör A LA N D S R E G lON E N 
• 

FRAMTIDENS VÅRDMODELL? 
Erfarenheter och resultat från Närvård västra Skaraborg 

Program 

10.00-10.15 Inledning 

skaraborgs 
kommunalförbund 

Lena Bjurgård Bränfe/dt. Förva/tningschef Omsorgsförva/tningen Skara Kommun 

10.15-11.00 Från insats- och organisationsbunden verksamhet 
till individ- och symptomrelaterade insatssystem 
Rolf Bowin, Dag Noren och Björn Ljung. Health Care Management 
Z ( 

11.00-11.30 Erfarenheter från Närsjukvårdsteamet, Mobila palliativa teamet och 
Mobil hemsjukvårdsläkare 
Ulla Andin Specia/ist/äkare geriatrik, doktorerat geriatrisk psykiatri 

Närsjukvårdeteamet, 
Anette Ho/mfred Specialist/äkare anestesi och intensivvård, smärt/äkare, diplomerad 

specialist i palliativ medicin Palliativa teamet, 

Jesper Poucette Mobil hemsjukvårds/äkare Närhä/san Lidköping. 

11.30-11.45 Frågor 

11.45-12.05 Lärdomar från SKL:s försöksverksamhetel' och nya resultat. 
Maj Rom Projektchef för "Bättre liv för sjuka äldre" 

12.05-12.20 Frågor 

12.20-13.15 Lunch 

13.15-14.25 Utvärderingen Närvård västra Skaraborg - slutsatser och 
rekommendationer 
Rolf Bowin, Dag Noren och Björn Ljung. Hea/th Care Management 

14.25-14.40 Frågor och synpunkter från åhörare 

14.40-15.00 Erfarenheter, framgångsfaktorer och framtid 

15:00 

Sven-Ove Andersson vård och omsorgschef Lidköpings Kommun, Susanne Liden 

vårdcentralschef Nörhälsan Vara och Carina I(ar/sson verksamhetschef SkaS 

Avslutning 

Allt material som visas under dagen finns att hämta på www.narsjukvarden.se och 
www.vardsamverkanskaraborg.sc under samverkan geriatrik. 



Bilaga 11 § 15 FHR 2014-03-14 

LÅNSSTYRELSEN 
V}.STRA GÖTALANPS LÅN 

Enheten fOr social hållbarhet 

Inbjudan 

2014-02-27 
Diarienummer 

700-6936-2014 

Kommunstyrelserna i länets kommuner 

Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2014 
Under år 2013 deltog 44 av de 49 kommunerna i Västra Götalands län 
tillsammans med Polisen, Länsstyrelsen, folkhälsoenheten i Skaraborg inom 
Västra Götalandsregionen och LänsnykterhetsfOrbundet i det gemensamma 
arbetet. Ambitionsnivån fOr år 2014 är att få med samtliga 49 kommuner i 
länet. 

_ Deltagande kommuner 

L . __ J Icke deltagande kommuner 

Sedan flera år har kommunernas, Polisens och Länsstyrelsens gemensamma 
arbete mot langning av alkohol till ungdomar i Västra Götalands län 
utvecklats till ett reguljärt arbete under hela året. I samband med riskhelger 
genomfOrs särskilda insatser. Det är viktigt att det är återkommande 
budskap som kommtmiceras då det vatje år är t.ex nya tonårsfOräldrar som 
vi behöver stärka att vara restriktiva med alkohol till sina tonåringar. 

Postadress: 
40340 GÖTEBORG 

Besöksadress: 
Södra Hamngatan 3 

Telefon/Fax: Webbadress: 
010-2244000 (växel) www.lansstyrelsen.se/vastra 

gotaland 

Sida 
1(4) 



LÄNSSTYRELSEN 
VASTRA GÖTALANDS LÅN 

Västra Götalandssamverkan mot droger 

Inbjudan 

2014-02-27 
Diarienummer 

700-6936-2014 

De regionala myndigheterna inom "Västra Götalandssamverkan mot 
droger" länet har uttalat sitt stöd fOr att motverka langning av alkohol till 
ungdomar. I samverkan ingår de fyra kommunalforbunden i länet, 
Göteborgs Stad, Polismyndigheten, Folkhälsokommittens sekretariat inom 
Västra Götalandsregionen, Tullverket, Kriminalvården och Länsstyrelsen. 

Samarbetspartners i arbetet är folkhälsaenheten i Skaraborg inom Västra 
Götalandsregionen och Länsnykterhetsforbundet. Det innebar ett extra stöd 
och resurser for kommunerna. 

Länssamordnarna Lennart Rådenmark och Ulrika Ankargren har uppdraget 
att samordna insatserna och bjuda in kommunstyrelserna i länets kommuner 
att delta i arbetet. 

Frontpersoner 
Insatser mot langning av alkohol till ungdomar har djupt allvar och högsta 
prioritet och Länsöverdirektören Agneta Kores och Länspolismästaren Klas 
Friberg ställer sig i spetsen fOr arbetet. 

Övergripande mål 
• Att motverka och minska ungdomars alkoholkonsumtion 
• Att senarelägga ungdomars alkoholdebut 
• Att fOrsvåra for ungdomar att komma över alkohol 
• Att motverka illegal alkoholdistribution 
• Att skapa diskussion foräldrar emellan och med sina ungdomar 
• Att skapa diskussion och debatt hos allmänheten 

Budskap och målgrupper 
Informationsinsatser ger bäst effekt om flera aktiviteter och insatser 
kompletterar varandra och att det syns i olika medier. Insatserna kommer att 
pågå under hela året med särskilt fokus på riskhelger och runt 
skolavslutningarna. 
Det finns ett proaktivt budskap inom ramen fOr Tänk Om som är ett koncept 
framtaget av Statens folkhälsoinstitut. Det riktar sig till föräldrar med syfte 
att stärka foräldrars restriktiva hållning till ungdomsdrickande. Det finns 
även ett budskap som riktar sig till äldre syskon och kamrater om att inte 
förse minderåriga med alkohol. 
Därtill finns ett reaktivt budskap som handlar om att tipsa polisen om man 
ser att det sker langning av alkohol till minderåriga. Detta riktar sig till hela 
samhället, föräldrar och andra vuxna. 

Läns~tyrelsens ansvar 
Länsstyrelsens Länssamordnare för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobaksförebyggande arbete samordnar länets gemensamma satsning mot 
langning. Länsstyrelsen ansvarar för regionala satsningar såsom, köpt 
trafikreklam på bussar och spårvagnar (tmder v. 22 - 23), eventuell 
radioreklam och bioreklam riktat till foräldrar. 
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Länssamordnarna bistår kommunernas kontaktpersoner med stöd i arbetet 
och tar fram material som kommunerna enkelt ska kunna använda sig av. 

Kommunens ansvar 
Kommunstyrelsen ska stå bakom arbetet och ansvarar för förankring och 
medverkan från kommunala förvaltningar. Det ska finnas en kontaktperson 
gentemot Länsstyrelsen som samordnar kommunens insatser. Kommunerna 
ansvarar för den lokala mobiliseringen for att motverka langning av alkohol 
till minderåriga. 

Kommunernas kostnad för att delta är 3000 kronor exklusive moms. 

Polisens ansvar 
Polisen har särskilt hög prioritet vid riskhelger, inför och under 
skolavslutningarna. Polisens tipstelefon 114 14 är tillgänglig under hela året. 
Polisen ansvarar får att det films uttalade kontaktpersoner gentemot 
kommunerna kring detta arbete. 

Polisens operativa aktiviteter syftar till att 
• lagföra de som förser ungdomar med alkohol 
• direktförverka den alkohol underåriga innehar 

Uppföljning av insatserna 
Länsstyrelsen ansvarar for att insatserna foljs upp under 2014. 

Länsstyrelsen har tagit fram en särskild folder Arbete mot langning 2013 -
så blev det. Foldern bifogas denna inbjudan. Sammanställningen bygger på 
uppgifter fi'ån deltagande kommuner, sammanställningar från polisen i 
Västra Götaland och Länsnykterhetsfårbundet samt artiklar i media i länet 
under 2013. 

Anmälan - intresserade kommuner 
De kommuner som vill delta i insatser mot langning i Västra Götaland 2014 
anmäler sitt deltagande i på särskild blankett som undertecknas av ansvarigt 
kommunalråd, och skickas till Länsstyrelsen senast tisdagen den 25 mars. 
Amnälningsblan1cetten bifogas. 

Länsstyrelsen bjuder in kommunerna att delta i årets arbete. Informations
möte den 28 mars Id. 10.00 - 12.00 på Länsstyrelsen i Göteborg för 
kommunernas kontaktpersoner. Det är av stor vikt att kontaktpersonerna 
deltar vid detta möte, då medieplanen fOr året presenteras, detaljerad 
information om material ges och det finns utrymme fOr erfarenhetsutbyte 
kommuner emellan. Dessutom deltar Länsstyrelsen på möte med 
follchälsoenheten i Skövde den 27 mars fcir kommunerna i Skaraborg. 

Anmälan skickas till Länsstyrelsen senast den 25 mars 2014 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Enheten för social hållbarhet 
403 40 Göteborg 

Sida 
3(4) 



LÄNSSTYRELSEN 
VÄSTRA OÖTALANDS LA.N 

Inbjudan 
2014-02-27 

Eller e-post csh. vl1stragotaluml@lansstyrelsen. 'e 

Frågor hänvisas till 
Lennart Rådenmark 
Telefon 010-224 45 29, Mobil 0736-60 52 89 
E-post ICl1n8rt.radcnmark@lansstyrclsen .se 

Ulrika Ankargren 
Telefon 010-2244535, Mobil 0736-60 1797 
E-post ulrika.ankargren@lansstyrelsen.se 

Vänliga hälsningar 

Talieh Ashj ari 
Enhetschef 

Bilagor: 

Anmälningsblankett 

Folder Arbete mot langning 2013 - så blev det 
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