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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum: 
2016-10-03 

FHR § 17 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

Utdrags best yrkande 
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Justerandes sign 

FHR§ 18 Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum: 
2016-10-03 

Johan Ahlquist, ny chef för Närhälsans Vårdcentral i Karlsborg hälsas 
välkommen och presenterar sig. 
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Anna Fritzson, bamrättsombud informerar om sitt arbete för barns rättigheter i 
kommunen. Tjänsten på 50 % som bamrättsombud är ett projekt till den 31 
december 2016. En arbetsgrupp och en politisk referensgrupp finns knuten till 
arbetet. Det första som Anna ägnar sig åt är en kartläggning och 
omvärldsanalys av arbetet med bamkonventionen. Ett viktigt ledord är 
samverkan och att barns perspektiv finns med i de vardagliga möten som sker 
med barn. 

Malin Bränström, barn- och ungdomssamordnare (projektanställning tom 31 
december, 2016) informerar om sina arbetsuppgifter och resultatet hittills. 
Barn och ungdomssamordnaren ska fungera som den sammankallande länken 
mellan barnlfamilj- skola-socialtjänst och har anställts av både barn-och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Malin har i första hand riktat 
in sitt arbete på att la stödja de familjer där barnen inte går till skolan. Om 
projektet blir permanentat efter nyåret är tanken att man ska arbeta mer 
främjande/förebyggande. 

Anna Sundström, projektledare för Bra uppväxtvillkor i Karlsborg redogör för 
slutrapporten av projektet med genomförandeplan och budget. (bilaga 9) 

Uldrngsbcsryrkonde 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum : 
2016-10-03 

FHR§ 19 Hälsofrämjande skolutveckling 

Sammanfattning 
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Barn- och utbildningschef Kajsa Eriksson Larsson informerar om det 
pågående arbetet med Hälsofrämjande skolutveckling tillsammans med 
folkhälsorådet. Arbetet väver också in slutsatser och resultat från projektet Bra 
uppväxtvillkor i Karlsborg Under hösten anlitas psykolog från företaget 
Psykologi för lärande (PFL), som arbetar tillsammans med elevhälsans 
specialpedagog. Arbetet riktar in sig på de skolpsykologiska insatser som 
främjar lärande, utveckling och psykisk hälsa (bilaga 10). 

Sedan maj månad pågår planering av projektet Trivselprogrammet (fysisk 
aktivitet och inkludering på rasterna) pågått och förhoppningen är att kunna 
starta detta senast 2017. Under november månad planeras en 
implementeringsprocessen av ny föräldramötesstruktur. 

U1drassbcstyrkandc 
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FHR§20 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum: 
2016-10-03 

Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 

Uldragsbeslyrknnde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum: 
2016-10-03 

FHR§21 Folkhälsoplan 2017 

Folkhälsorådets beslut 

Folkhälsorådet beslutar: 

1. att folkhälsoplan 2017 godkänns (bilaga 11). 
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2. att folkhälsoplanen redovisas för Karlsborgs kommun och Östra hälso
och sjukvårdsnämnd enligt gällande samverkansavtal. 

Sammanfattning 
Med utgångspunkt från folkhälsorådets beslut 2016-05-30 presenterar 
folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson förslag till Folkhälsoplan 2017. 

Beslutsunderlag 
FHR 2015-05-30 § l3 Mål och prioriteringar 2017 
Förslag till Folkhälsoplan 2017 

Beslutet ska sändas till 
Kommunstyrelsen 
Östra Hälso-och sjukvårdsnämnden 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum: 
2016-10-03 

FHR§22 UppfOljning utvecklingsdag 30 maj 2016 

Sammanfattning 
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Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson informerar om slutsatserna från 
utvecklingsdagen den 30 maj 2016. Mål och prioriteringar återges i 
Folkhälsoplan 2017. När det gäller organisation, styrning och ledning av 
folkhälsofrågorna finns utvecklingsområde. 

Folkhälsorådets ledmöter är eniga om att årliga utvecklingsdagar är 
nödvändiga, där fler politiker kallas för att få genomslagskraft för frågorna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum: 
2016-10-03 

FHR§ 23 Sammanträdesdagar 2017 

Folkhälsorådets beslut 
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Folkhälsorådet beslutar att fastställa nedanstående sammanträdesdagar för 
folkhälsorådet under 2017: 

Datum 
6 februari 
29 maj 
2 oktober 

Tid 
klockan 08.30-12.00 
Utvecklingsdag fin och ordinarie möte em 
klockan 08.30-12.00 

Sammanfattning 
Folkhälsorådet beslutar om sammanträdesdagar för 2017 utifrån de fastställda 
åtagande som finns i folkhälsoavta1et. Beslut om tider för utvecklingsdagen 
den 29 maj sker vid närmare planering av dagen. 

Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

F olkhälsorådel 

Sammanlrädesdalum: 
2016-10-03 

FHR§24 Folkhälsoarbete 

Närhälsans Vårdcentral: 
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Johan Ahlquist infonnerar om det folkhälsoarbete som bedrivs genom 
Vårdcentralen. BVC samverkar med familjecentralen och Johan ser 
utvecklingsmöjligheter till ett utökat samarbete. Han beskriver också andra 
delar i sin verksamhet som på individnivå bidrar till ökad folkhälsa. 
Gällande samverkan kring Dopningsjritt Skaraborg fortsätter samverkan kring 
detta som tidigare. 

När det gäller arbetet för psykisk hälsa öppnar Johan upp för möjligheter att 
Vårdcentralen ska kunna stödja med första linjen för barn och unga under 18 
år. 

Folktandvården: 
Magnus Fällström informerar om: 

samverkan som finns med Försvarsmakten. 
samverkan med familjecentral och BVC har nu kommit igång. 
samverkan med Bräckediakoni, gällande asylbarnen, pågår. 
samverkan med kommunens förskolor gällande övervakad tandborstning 
går trögt. Magnus undrar var kommunen är i processen. Catarina 
Davidsson (C) och folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson tar med sig 
frågan till politiker respektive berörda tjänstemän. 
samverkan med kommunens träffpunkter inleds under hösten. 

Östra hälso-och sjukvårdsnämnden: 
Eva-Lott Gram (KD) informerar om beslutad samverkansmodell mellan 
Folkhälsoenheten Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund. Samverkan 
innebär ett utökat stöd på den lokala nivån utifrån gemensamma 
utvecklingsområden (bilaga 12) 

Kommunen 
Pågående och planerade processer har redan presenterats under § 18 
Information, § 19 Hälsofrämjande skolutveckling samt § 21 Folkhälsoplan 
2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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FHR§25 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum : 
2016-10-03 

Kurser och konferenser 
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Folkhälsostrategen informerar om folkhälsokonferensen som anordnas den 14 
november i Tidaholm. 

UlCjragsbeslyrkand~ 


