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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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FHR§26 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns_ 

Utdragsbestyrkande 

Sida 35 



Justerandes sign 

FHR§27 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum: 
2015-12-04 

Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

Sida 36 



Justerandes sign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum: 
2015-12-04 

FHR§28 Sammanträdesdagar 2016 

Folkhälsorådets beslut 

Sida 37 

Folkhälsorådet beslutar att fastställa nedanstående sammanträdesdagar för 
folkhälsorådet under 20 16: 

Datum 
8 februari 
23 maj 
3 oktober 

Tid 
13.30 
Utvecklingsdag kI9- 12, ordinarie möte kl 13 .30- ca 15.00 
08.30 

Sammanfattning 
Folkhälsorådets beredning har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för 
år 20 16 avseende folkhälsorådet samt folkhälsorådets beredning. 

Beslutsunderlag 
Beredningens förslag till sammanträde 20 16 (bilaga 7). 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

FHR§29 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum: 
2015-12-04 

Uppföljning kommundialogen 13 november 2015 

Sida 38 

Eva-Lott Gram (KD) och Laila Neck (S) redogör för hur folkhälsofrågoma 
diskuterades på kommundialogen den 13 november 20 15. Folkhälsoplanerare 
Ann Norling Gustafsson framförde vid kommundialogen de utmaningar som 
finns för det strategiska och långsiktiga folkhälsoarbetet i Karlsborgs 
kommun. 

Utdragsbestyrkande 



.Il1SlClOndcs �ign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum: 
2015-12-04 

FHR§30 Bäst hälsa 2020 

Sammanfattning 

Sida 39 

Ledamöter delger hur man i sin verksamhet arbetar eller planerar att arbeta för 
att nå målet "Bäst hälsa 2020". 

Primärvården: Närhälsans chef Beate Poetzsch informerar om 
Vårdcentralens (VåC) verksamhet och helhetssyn. De olika mottagningar man 
arbetar genom är t ex diabetes, blodtryck och barnavårdcentral. Beate 
informerar vidare om läkarbemanningen på vårdcentralen och arbetet med 
flyktingar och nysvenskar. Samverkan mellan VåC och kommunens SFI
utbildning det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och egenvård 
diskuterades. 

Folktandvården (FTV): Folktandvårdens chef Magnus Fällström informerar 
om att FTV önskar införa övervakad tandborstning på alla förskolor i 
Karlsborgs kommun samt att utöka samverkan kring tandhälsa med 
familjecentral och barnavårdcentral (BVC) och eventuellt 
barnmorskemottagning (B MM) . 

Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson sammankallar till ett första möte 
med FTV, familjecentral, BVC och eventuellt BMM i början på nästa år. 

Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden (ÖHSN): Eva-Lott Gram (KD) 
informerar om arbetet med en gemensam elevhälsodatabas i regionen. Arbetet 
har tappat fart då en av de fem nämnderna inte kan vara med i finansieringen. 
Arbetet fortsätter på regionalnivå. 

Eva-Lott informerar vidare om att presidiet för ÖHSN och presidiet för 
Skaraborgs kommunalförbund har träffats och diskuterat folkhälsofrågor. Det 
senaste mötet har resulterat i att presidierna kommer att träffas under 2016 och 
arbeta med folkhälsofrågor bl a hur avtalen ska se ut efter 2017. 

Eva-Lott informerar också om beslut på nämndens senaste möte den 27 
november hur arbetet med målet "Bäst hälsa" ska bedrivas i Skaraborg (bilaga 
8). 

Kommunen: Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson informerar om 
vilka processer som folkhälsorådet initierar och samordnar i kommunen under 
20 15 och vad som planeras utifrån den beslutade folkhälsoplanen 20 16 . 



Justerandes sign 

FHR§31 Information 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum: 
2015-12-04 

Sida 40 

Områdeschef ungdomsmottagningarna i Skaraborg Pia Gustafsson informerar 
om ungdomsrnottagningarna i Skaraborg, uppdrag, tillgänglighet mm samt hur 
ungdomsrnottagningens personal uppfattar att ungdomarna mår. 

Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson kommer i början av februari 
2016, kalla till ett första möte mellan ungdomsmottagningen och folkhälsan i 
Hjo-Ti-Borg angående utveckling av det utåtriktade arbetet. 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum: 
2015-12-04 

FHR§32 Hälsofrämjande skol utveckling 

Folkhälsorådet beslutar 

Sida 41 

Folkhälsorådet beslutar att ge folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson i 
uppdrag att upprätta förslag till fortsatt organisation för processen 
Hälsofrämjande skolutveckling och presentera vid folkhälsorådets nästa 
sammanträde. 

Sammanfattning 
Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson informerar om processen 
Hälsofrämjande skolutveckling från Open Space konferensen i Falköping i 
maj 2012 fram till dagen datum samt ger förslag till styrgrupp för arbetet. I 
denna process ingår även arbetet med samverkan mellan barn- och utbildnings 
förvaltningen samt socialförvaltningen där Karlsborgs kommun sökt och fått 
medel av Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Vid folkhälsorådets senaste sammanträde i september tog rektor Kathrin 
Thomas med sig folkhälsorådets önskemål om omstart av Hälsofrämjande 
skolutveckling ti11 1edningsgruppen inom barn-och utbildningsförvaltningen. 
Ingen uppföljning har skett från denna ledningsgrupp. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum: 
2015-12-04 

FHR§ 33 Folkhälsobidrag 2015 - återrapport 

Folkhälsorådet beslutar 

Sida 42 

Folkhälsorådet beslutar att godkänna Studieförbundet Vuxenskolan förfrågan 
om att genomföra sin planerade aktivitet senast under mars månad 20 16 och 
därefter inkomma med återrapport . 

Sammanfattning 
Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson ger en kort information om årets 
återrapportering. Samtliga föreningar har inkommit med återrapport. 
Karlsborgs gymnastikförening har inte kunnat genomföra planerad 
sommargympa och återbetalar bidraget. Studieförbundet Vuxenskolan 
planerar en av sina aktiviteter till senast mars månad 20 16 och ansöker om att 
få genomföra aktiviteten då. 

Besluts underlag 
Aterrapport av beviljade folkhälsobidrag 2015 (bilaga 9). 

Beslut sänds till: 

Studieförbundet Vuxenskolan 

Utdragsbestyrkande 
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FHR§ 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

F olkhälsorådel 

Sammanlrädesdalum: 
2015-12-04 

Laget runt- folkhälsoarbete 

Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson informerar om: 

Sida 43 

• resultat från den nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", 
2015". Detta år har Västra Götalandsregionen gjort en tilläggsenkät 
vilket gör att underlaget blir större. En rapport för Karlsborg kommer 
framställas när man får tillgång till signifikans siffor mm. Denna 
kommer då delges folkhälsorådet. 

• Om konferensen "Samling för social hållbarhet - Fullföljd grundskola 
och gymnasieutbildning" den 4 februari 2016 i Göteborg, inbjudan 
kommer senare. 

Utdrogsbcslyrkundc 



FHR§35 Meddelande 

Inkomna meddelande delges. 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum: 
2015-12-04 

Uldragsbcstyrkande 

Sida 44 



Bilaga 7 § 28 FHR 2015-12-04 

Karlsborgs 
kommun 

Förslag 
Sammanträdesdagar 2016 

Folkhälsoråd 

Måndag 8 februari kl: 13.30 

Fredag 23 maj kl 09.00-15.00 

Utvecklingsdag fm/sammanträde em 

Måndag 3 oktober kl: 08.30 

Folkhälsorådet 2015-11-18 

Beredning 

Fredag 29 januari kl: 08.30 

Onsdag 11 maj kl 09.00 

Onsdag 21 september kl: 08.30 

Tisdag 6 december kl: 15.00 

Tillkommer konferens Tidaholm 21 oktober 2016 

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

www.karlsborg.se/folkhalsa.lena.johansson@karlsborg.se 

1 (1 ) 
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Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-11-27 

§83 

Fortsatta åtgärder för att nå målet att invånarna i 
Skaraborg ska ha bästa hälsa i Sverige 2020 
Diarienummer HSNÖ 2015-00347 

Beslut 

Bilaga 8 § 30 FHR 2015-12-04 

11 (17) 

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer åtgärderna för att nå målet 
Bäst hälsa 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

De gamla hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg antog en strategisk plan för 
folkhälsoarbetet 2010. I planen ingår målet att invånarna i Skaraborg ska ha bäst 
hälsa i Sverige 2020. Nämndema har sedan genom olika insatser strävat efter att 
uppnå målet där flertalet av kommunerna i Skaraborg på olika sätt har anslutit sig. 
Med utgångspunkt från en halvtidsuppföljning av planen vill nu östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden gå vidare genom att lyfta fram ett antal prioriterade områden 
for fortsatt arbete. 

Följande områden prioriteras i det fortsatta arbetet med den strategiska planen: 

• Ta initiativ till att utveckla nya avtal mellan nämnden och kommunerna avseende 
folkhälsoarbetet. 

• Fortsatt samverkan med kOlmnuner utöver avtalen for långsiktigt arbete med social 
hållbarhet, med fokus på barn och ungdomar. 

• Fortsatt utveckling av hälso- och sjukvårdsnämndens interna folkhälsoarbete. 
• Medverka till utveckling av den hälsofrämjande hälso- och sjukvården och 

tandvården. 
• FOltsatt samverkan med föreningsliv och folkbildning. 
• Tillsammans med kommunerna och folkhälsokommitten utveckla stödet på 

Skaraborgsnivå till det lokala folkhälsoarbetet. 
• Medverka till att regionens folkhälsoarbete blir en samlad kraft som ger ett bra stöd 

till det lokala arbetet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande, 2015-11-20 
• Fortsatta åtgärder för att uppnå målet att invånarna i Skaraborg ska ha 

bästa hälsa i Sverige 2020. 

Besluten skickas till 

Folkhälsoråden i Skaraborg 
Kommuner i SkarabOl'g 

Justerare: Justerare: 
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\ Sammanställning återrapport av beviljade folkhälsobidrag 2015 

Integrationsbefrämjande insatser 

.�.-

Studieförbundet 
vuxenskolan, 
Karlsborg 

Kontaktperson: 
Maud lvehorn 

Rädda Barnen 

Kontaktperson: 
Ingrid Ohlsson 

: •• r-... 

Mångkulturellt knytkalas slutet av maj- 3000 kr 
början av juni 

Ett "kalas" där allmänheten bjuds in, 

asylsökande, nysvenskar, föreningar, ja alla 

som vill. Några får i uppgift att bidra med något 

speciellt från sitt hemland t ex kakor eller 

någon sallad. Förhoppningen är att få med 

föreningar och företagare. Föreningarna får 

berätta vad de gör och visa vad de gör så att 

de får nya medlemmar via de asylsökande 

som i sin tur behöver sysselsättning, det gäller 

både vuxna och barn. Företagare får berätta 

om de kan ta emot asylsökande för praktik i 3 

månader mm. 

Samarbete: eventuellt Kyrkan och Röda 

korset 

En dag i Astrid Lindgrens värld 14 juni 2015 8000 kr 

Bussresa till Vimmerby för en dag i Astrid 

Lindgrens värld med utsatta barn och deras 

föräldrar. Utflykten skall vara kostnadsfri för 

familjerna och ett sommarlovsäventyr för 

barnen - kanske den enda utflykten under 

sommarlovet för medföljande barn. 

Bilaga 9 § 33 FHR 2015-12-04 

-.. 1'"1!1t 

Det mångkulturella knytkalaset genomfördes den 28 oktober och blev väldigt 

lyckat. Ca 160 personer besökte, många svenska, vilket var meningen att det 

skulle bli en blandning. Vi fick flera faddrar och gode män (till ensamkommande). 

Ca 70 olika maträtter från olika länder fanns på borden, musik från Sverige, 

Ukraina, Syrien och Iran. 

Av de 3 000 kr vi fick gick ca 2 500 kr till inköp av mat och ingredienser. 

Resterande 500 kr till marknadsföring. 

14 juni genomfördes en bussresa till Vimmerby och Astrid Lindgrens värld. 26 

barn och 18 vuxna - varav fyra ledare från Rädda Barnens lokalförening -

deltog. På vägen serverades mellanmål. 

Biljett och lunchpåse delades ut till familjerna och under dagen fanns Rädda 

barnens värdar till hands och stöttade/guidade familjer som önskade detta. 

På hemresan serverades överblivet mellanmål. 
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Karlsborgs 
gymnastikfören ing 

Kontaktperson: 
Berndt Berglund 

Samarbete: Rädda Barnen region väst och 

region syd. 

Sommargympa 1 dag/veckan under juni och 

augusti 2015. 

Gymnastikföreningen har flera år haft 

utomhusgympa under några dagar i juni och 

augusti. De två senaste åren har vi använt oss 

av Molidens lilla plan för aktiviteterna. I fjol 

kom några damer och en herre från 

flyktingförläggningen och var med vid de flesta 

tillfällena. Vi har i år för avsikt att ännu mer 

aktivera samvaron mellan ursprungsinvånarna 

och f1yktningarna/ensamkommande genom att 

inbjuda dem till deltagande för att vi ska 

komma varandra närmare och även ha ett 

utbyte via nyttig motion. Efter passet kan man 

ordna korvgrillning eller annat trevligt sätt att 

umgås på. Vi söker därför stöd för de 

fördyrningar som aktiviteten innebär som vi 

bedömer till 2 500 kr. 

2500 kr 

Fem nya medlemmar till Rädda barnen kunde inrapporteras efter resan. 

26 barn startade sommarlovet med denna uppskattade utflykt. För de allra flesta 

blev det sommarlovets enda dagsutflykt. Målet, att denna resa kunde göras utan 

kostnad för deltagande lågresursfamiljer, uppnåddes. 

Enkel ekonomisk redovisning: 

Buss 7 400 kr, Mellanmål och lunchpåsar 3 000 kr, Porto 140 kr, kopiering 60 kr, 

pysselpåsar 400 kr samt övrigt 200 kr. Summa 11 200 kr 

Vi har ej kunnat nyttja bidraget då meddelande om beviljat bidrag inkom så sent 

att fullföljande av projektet var omöjligt. 
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r ANDTS-förebyggande insatser 
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Studieförbundet 
vuxenskolan, 
Ka ris borg 

Kontaktperson: Maud 
lvehorn 

Musik och kulturdag i Mölltorp i början av september 

Vill bilda en "Vi unga förening" i Mölltorp för barn och unga. 

För att få dem intresserade vill vi anordna en musik och 

kulturdag och därigenom försöka väcka intresse och för att 

visa att vi "kan" göra saker i Mölltorp. Det kan också vara 

ett bra sätt att motverka mobbning. 

2000 kr 

Sammanlagt återbetalt belopp för integrationsfrämjande och ANDTS-förebyggande insatser: 

Studieförbundet Vuxenskolan har tyvärr inte haft 

möjUghet att genomföra denna dag ännu. De planerar 

en sådan dag efter årsskiftet, innan mars månads 

utg�ng och· hoppas på att få behålla pengarna och nyttja 

dem då. 

2500 kr 


