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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum: 
2016-05-30 

FHR§9 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

Utdrags best yrkande 

Sida 13 



JlI ~tcnlnd~ ign 

FHR§ 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum : 
2016-05-30 

Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 

Uldragsb !Slyl'kmlllc 

Sida 14 



JllSlc.mnd c:s sign 

~~ 

FHR § 11 Information 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum: 
2016-05-30 

Sida 15 

Folkhälsostrategen informerar om projektet Bra uppväxtvillkor i Karlsborg. 
Samarbetet sker med socialforvaltningen och barn-och 
utbildningsforvaltningen samt Östra hälso-och sjukvårdsnämnden. 
Den forsta fasen med kartläggning och analys av vad som idag görs for 
målgruppen barn och ungdomar i kommunen är avslutad. Slutsatserna har 
presenteras for både fortroendevalda och tjänstemän i kommunledningen, 
barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 

Vid ett gemensamt arbetsutskott mellan barn-och utbildningsnämnden och 
socialnämnden den 12 april beslutades att fas 2 och 3 (utifrån analysen ge 
fOrslag på forändrad organisation samt genomforandeplan och budget for 
detta) av projektet ska genomforas och redovisas i slutet av september. En 
provanställning av samordnare fOr målgruppen barn och unga mellan barn
och utbildningsforvaltningen och socialforvaltningen planeras till hösten. 

Uldl1lssbeslyrkande 



Justerandes ign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum : 
2016-05-30 

FHR§ 12 Hälsofrämjande skolutveckling 

Sammanfattning 

Sida 16 

Folkhälsostrategen infonnerar kort om arbetet i processen Hälsofrämjande 
skolutveckling. Bam- och utbildningschefen kommer att redovisa arbetet 
under folkhälsorådets utvecklingsdag den 30 maj på eftenniddagen. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum: 
2016-05-30 

FHR§ 13 Mål och prioriteringar 2017 

Folkhälsorådets beslut 

Sida 17 

Folkhälsorådet beslutar att ge folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson, 
uppdrag att utarbeta ett förslag till folkhälsoplan 2017, inför folkhälsorådets 
nästa sammanträde. Förslaget ska utgå från de diskussioner om mål och 
prioriteringar som sker vid folkhälsorådets utvecklingsdag den 30 maj 2016. 

Sammanfattning 
Senast den 31 oktober ska folkhälsorådet till kommunen respektive hälso- och 
sjukvårds nämnden redovisa nästkommande års folkhälsoplan och budget. 

Folkhälsorådets utvecklingsdag, eftermiddagen den 30 maj 2016, ska ge 
underlag för utformningen av folkhälsoplan 2017. Kallade till denna 
eftermiddag är kommunstyrelsens arbetsutskott, varje nämnds presidium och 
folkhälsorådet. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes ~ ign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum: 
2016-05-30 

FHR § 14 Folkhälsobidrag 2015 - återrapport 

Folkhälsorådet beslutar 

Sida 18 

Folkhälsorådet beslutar att godkänna Studieförbundet Vuxenskolan förfrågan 
om att genomföra sin planerade aktivitet under 2016 och därefter inkomma 
med återrapport. 

Sammanfattning 
Studieförbundet Vuxenskolan beviljades 2015 folkhälsobidrag. Då de haft 
svårigheter att genomföra aktiviteten, beslutade Folkhälsorådet den 4 
december 2015, att Studieförbundet Vuxenskolan fick behålla bidraget och 
genomföra aktiviteten senast under mars månad 2016. 

Studieförbundet Vuxenskolan har inte haft möjlighet att utnyttja sitt bidrag 
fram till mars 2016 och ansöker om att få genomföra aktiviteten under 2016. 

Besluts underlag 
Aterrapport nummer två från Studieförbundet Vuxenskolan av beviljade 
folkhälsobidrag 2015 (bilaga 3). 

Beslut sänds till: 
StudiefOrbundet Vuxenskolan 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

FHR§ 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum: 
2016-05-30 

Laget runt- folkhälsoarbete 

Sida 19 

Eva-Lott Gram (KD) infonnerar om Östra Hälso-och sjukvårdsnämnden 
beslut om uppdrag till Folkhälsoenheten (bilaga 4) och beslut om framtagande 
av folkhälsobokslut (bilaga 5). 

KommunchefKjell-Åke Berglund och Eva-Lott Gram (KD infonnerar om den 
enkät som Östra hälso-och sjukvårdsnämnden skickat till kommuncheferna i 
Skaraborg inför det kommande framtagandet av folkhälsobokslut (bilaga 6-7). 

Kommunchefen informerar vidare om att kommunschefsgruppen i Skaraborg 
har utsett Lisbeth Göthberg, kommunchef i Hjo samt Elisabeth Olsson, 
kommunchef i Gullspång till kommunchefsrepresentanter i Strategigruppen 
för Folkhälsa i Skaraborg. Kjell-Åke själv samt Jerker Andersson -
Liljestrand, kommunchef i Götene är utsedda att bevaka integrationsfrågor i 
kommunalförbundet. 

Folkhälsostrategen informerar om att nya "Välfårdsnyckeltal folkhälsa" för 
kommunen tagits fram. Den delas på utvecklingsdagen den 30 maj och finns 
därefter tillgänglig på kommunens hemsida. 

Folkhälsostrategen informerar vidare om att Östra hälso-och 
sjukvårdsnämnden godkänt verksamhetsberättelsen för 2015 (bilaga 8). 

Folkhälsostrategen delar broschyr" Folkhälsoarbete 2015, Skaraborg" till 
ledamötena. 

Utdragsb 'yrkande: 



Justerandes sign 

FHR§ 16 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum: 
2016-05-30 

Kurser och konferenser 

Sida 20 

Folkhälsostrategen informerar om folkhälsokonferensen som anordnas den 14 
november i Tidaholm. Ny blänkare kommer inom kort. 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga 3 § 14 FHR 2016-05-30 AV} ~~ l b O ~ t 1-
Diarie nr 129-2015 

Karlsborg den 13 maj 2016 

Till folkhälsorådet i Karlsborgs kommun 

Det bidrag på 2000 kr som Studieförbundet 
Vuxenskolan fick för att göra en Musik och 
kulturdag i Mölltorp har inte blivit utnyttjat under 
första delen av 2016 p.g.a. att undertecknad haft allt 
för mycket att göra i och med att vi flyttat kontoret 
samt att jag dragit igång projektet Solgläntan i 
Undenäs. 

Så min önskan är att vi får fortsatt tillgång till 
bidraget och att vi med hjälp av Vi unga i Mölltorp 
snart kan göra verklighet av vår Musik o kultur-dag. 

C I 
I • 

~ Studiet=örbundet 
V Vuxenskolan 

Med vänlig hälsning Maud Ivehorn 

~lIcI ()Ujc/~ . 



Bilaga 4 § 15 FHR 2016-05-30 

T"~VÄSTRA 
y GÖTALANDSREGIONEN 

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-04-21 

§ 35 

Uppdrag till folkhälsoenheten i Skaraborg 
Diarienummer HSNÖ 2016-00050 

Beslut 

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer uppdragsbeskrivningen för 
folkhälsoenheten i Skaraborg 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsoenhetens uppdrag i respektive kommun regleras av avtalen mellan 
hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna. Där framgår också att 
folkhälsoplanerama ska arbeta med skaraborgsövergripande verksamhet. 

Ett förslag till uppdragshandling har tagits fram. Syftet med uppdraget är att 
förtydliga och utveckla folkhälsoenhetens uppdrag utöver det som regleras i 
avtalen mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna iSkaraborg. 
Uppdragshandlingen gäller så länge nuvarande avtal gäller, d v s till 2017-12-31. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-06 
• Uppdrag till folkhälsoenheten iSkaraborg 

Skickas till 

• Enhetschefen för folkhälsoenheten Skaraborg 
• Folkhälsoplanerama iSkaraborg 
• Elisabeth Ramberg 

Justerare: Justerare: Justerare' Rätt utdraget intygar: 

20 (20) 



Uppdragshandling 
Datum 2016-04-21 
Diarienummer HSNÖ 2016-00050 

Uppdrag till folkhälsoenheten i Skaraborg 

Uppdragsgivare: Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Uppdragstagare: Folkhälsoenheten, enhetschefen fOr folkhälsoenheten 

Handläggare: Per Bjuren 

Bakgrund 

Folkhälsoenheten består av 15 folkhälsoplanerare och en enhetschef. 
Folkhälsoenhetens uppdrag i respektive kommun regleras av avtalen mellan 
hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna. Där framgår också att 
folkhälsoplanerarna ska arbeta med skaraborgsövergripande verksamhet. Det 
finns ett behov ur hälso- och sjukvårdsnämndens perspektiv att förtydliga och 
utveckla folkhälsoenhetens uppdrag i ett antal frågor. 

Syfte 
Syftet med uppdraget är att förtydliga och utveckla folkhälsoenhetens uppdrag 
utöver det som regleras i avtalen mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och 
kommunerna iSkaraborg, Uppdragshandlingen gäller så länge nuvarande avtal 
gäller, d v s tiI12017-12-31. 

Utveckling av det strategiska arbetet 
Folkhälsoenheten ska aktivt medverka till att t'olkhälsoarbetet utvecklas enligt 
inriktningen i folkhälsoavtalen. Det innebär b\.a. att verka fOr att folkhälsoarbetet 
har tydliga mål, att folkhälsorådets medel används för utveckling av det 
strategiska foJkhälsoarbetet och att en tydlig uppföljning görs på kommunnivå. 

Uppföljning av folkhälsoarbetet i Skaraborg 
Folkhälsoenheten ska medverka till alt folkhälsoarhetet följs upp på 
skaraborgsnivå med utgångspunkt från avtalen med kommunerna och den 
strategiska planen 

Samverkan mellan folkhälsoplanerna 
Samverkan mellan folkhälsoplanerarna och därigenom mellan kommunerna 
behöver utvecklas. Det kan ske genom att folkhälsoplanerama samverkar i 
grupper som innefattar tre (eller tlera) kommuner, Genom ett utvecklat samarbete 
minskas sårbarheten och möjligheterna att utveckla folkhälsoarbetet ökar. Detta 
innebär b1.a . att folkhälsaplanerarna vid behov ska kunna gå in och arbeta i nera 
kommuner, Samverkan kan också utvecklas mellan kommuner som arbetar med 
samma typ av frågor. 



Erfarenhetsutbyte for folkhälsoråden 
I avtalen mellan kommunerna och hälso- och sjukvårdsnämnden ingår bl.a att 
utveckla stödet från Skaraborgsnivån, Lex. genom konferenser och 
erfarenhets ut by te 

Ett antal konfel'enser/erfarenhetsutbyten om folkhälsoarbetet i Skaraborg har 
genomfarts, senast 2015 i Töreboda (Sötåsen). En kommun är värdkommun, men 
två eller flera folkhälsoplanerare har tagit ett stort ansvar i planering och 
genomförande. Hälso- och sjukvårdsnämnden har stått för merparten av 
kostnaderna för konferensen. Nästa konferens kommer att genomforas i Tidaholm 
hösten 2016. Det är viktigt att dessa konferenser fortsatt genomfors med en hög 
kvalitet och att folkhälsoenheten tar ett fortsatt stort ansvar för dessa konferenser. 

Socioekonomi 
I Skaraborg har ett omfattande arbete lagts ner på sociala investeringar. Samtliga 
kommuner har genomgått utbildningar, konferenser har arrangerats och det finns 
ett nätverk för de som har gått utbildningarna. Arbetet har gett tydliga avtryck i 
kommunernas arbete kring socialhålJbarhet och folkhälsoarbete. Arbetet är 
långsiktigt och det är viktigt att det fortsätter. Hälso- och sjukvårdsnämnden har 
stått för merparten av kostnaderna för detta. Folkhälsoenheten har tagit ett stort 
ansvar för arbetet med socioekonomi och ska även framåt akti vt arbeta med detta. 

ANTD 
Folkhälsoenheten deltar i "Drogförebyggarna Skaraborg". Hälso- och 
sjukvårdsnämnden har också finansierat olika utbildningsinsatser. 
Folkhälsoenheten är också engagerad i arbetet med "Dopningsfritt Skaraborg". 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har också stått för vissa kostnader (marknadsföring 
och för hemsida). Folkhälsoenheten ska ha ett fortsatt uppdrag att aktivt samverka 
kring ANTD-frågor 

Samverkan med Västra Götalands Bildningsförbund (VGB) kring mat och 
rörelse 
Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att fortsatt samverka med VGB kring mat 
och rörelse. Folkhälsoenheten ska aktivt arbeta med denna samverkan, framförallt 
i utvecklingsarbetet kring mat. 

Strategigruppen 
Folkhälsoenheten ska aktivt delta i strategigruppens arbete. I strategi gruppen 
ingår företrädare för kommuncheferna, regionens folkhälsochef och företrädare 
för avdelning folkhälsa och folkhälsoenheten. 

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
Folkhälsaenheten ska bl.a. med utgångspunkt frän folkhälsoavta1en medverka till 
att utveckla formerna och forum för samverkan med bland annat primärvård och 
tandvård. 

Tvärsektoriell samverkan 
Folkhälsoenheten medverka till att utveckla former och forum för samverkan med 
den ideella sektorn och andra aktörer. 



Regionövergripande arbete 
Folkhälsoenheten ska på olika sätt delta på i regionalt folkhälsoarbete. Ett 
exempel på det är deltagande i det regionala nätverket fOr 
folkhälsoplanerare/motsv (RUFF). Folkhälsoenheten ska också delta aktivt i den 
regionövergripande satsningen på fullföljda studier. 

Arbetsform 
Arbetet diskuteras och stäms av mellan enhetschefen och ansvarig tjänsteman för 
folkhälsofrågor för östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Uppdraget avrapporteras 
årligen till hälso- och sjukvårdsnämnden. Vid behov sker avstämningar med 
hälso- och sjukvårdsnämndens presidium. 

Samband och gränsdragning till andra uppdrag och pågående arbete 
Erfarenheterna ska bl.a. tas tillvara i arbetet med att utveckla nya avtal mellan 
hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna. 

Kommunikation 
Det är viktigt att uppdraget diskuteras och blir tydligt för medarbetarna på 
Folkhälsoenheten. 

Tidplan för uppdraget, behov av avstämning/uppföljning medan uppdraget pågår 
Uppdraget gäller fr om 2016-04-21 LO.m. 20 L 7 -12-31. En avrapportering ska ske i 
början av 2017, en slutrapport när uppdragstiden har gått ut. 

Uppdraget fastställs 

Östra hälso- och sjukvärdsn:\1 nden 2016-04-21, § 35 

~~~~ . ... . ............ . ..•...... . .. . .. . .. .... 

Ordförande 



"T""~VÄSTRA 
Bilaga 5 §15 FHR 2016-05-30 

• GÖTALANDSREGIONEN 

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-04-21 

§ 36 

Folkhälsobokslut - Vägen mot bäst hälsa 2020 
Diarienummer HSNÖ 2015-00347 

Beslut 

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar åt avdelningschefen för 
Kvalitetsstyming uppdrag och avtal att ta fram ett Folkhälsobokslut -
Vägen till Bäst Hälsa 2020 

2. Folkhälsobokslutet ska redovisas på hälso- och sjukvårdsnämndens 
sammanträde i oktober 

Sammanfattning av ärendet 

I den strategiska planen för folkhälsoarbetet som är ett måldokument för hälso
och sjukvårdsnämnden är ett mål att invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i 
Sverige år 2020. Det är viktigt att målet följs upp på ett samlat sätt. Ett prioriterat 
område är då att följa upp vad som har gjorts, både ur hälso- och 
sjukvårdsnämndens perspektiv och vad som görs på kommunnivå. Det är också 
angeläget att redovisa indikatorer som ur olika aspekter redovisar hur målet kan 
uppnås. Den uppföljning som tas fram ska vara framåtsyftande och peka på 
utvecklingsmöj ligheter i det fortsatta arbetet 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-07 

Skickas till 

Enhetschefen för folkhälsoenheten 
Respektive folkhälsoplanerare 
Mats Graner 
Elisabeth Ramberg 

Justerare: Justerare: Justerare: 

db aJ 
Rätt utdraget intygar: 
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Bilaga 6 §15 FHR 2016-05-30 

T"~VÄSTRA 
y GÖTALANDSREGIONEN 

Datum 2016-05-17 
Diarienummer HSNÖ 2015-00347 

Mariestads kommun 

Uppföljning inför framtiden - Folkhälsoarbetet i 
Skaraborg 
Vinsterna med god folkhälsa är stora för både individen och samhället och 
kostnaderna för ohälsa betydande. Kommuner och regioner har stora möjligheter 
att påverka förutsättningarna för god folkhälsa genom att förbättra människors 
livsvillkor (de förhållanden som omger individen), livsmiljö (den fysiska och 
psykosociala miljön) och levnadsvanor. En samverkan mellan kommuner och 
regioner stärker ytterligare möjligheterna att påverka folkhälsan i rätt riktning. I 
Skaraborg finns en väl utvecklad samverkan mellan kommunerna och hälso- och 
sjukvårdsnärnnden. Ett styrdokument för detta arbete är avtalen om lokalt 
folkhälsoarbete. 

Flera måldokument, policys och visioner innehåller utmaningar inom området. I 
Östra hälso- och sjukvårdsnämndens strategiska plan och i många av 
kommunernas planer ingår utmaningen att invånarna i Skaraborg ska ha "Bäst 
hälsa i Sverige år 2020". Västra Götalandsregionens "Det goda livet", "Social 
hållbarhet" och "Tillväxt 2020" är andra dokument som tillsammans med 
kommunernas lokala mål dokument lyfter fram invånarnas hälsa. 

Det är viktigt att folkhälsoarbetet följs upp på olika sätt. Därför har hälso- och 
sjukvårdsnämnden tagit initiativ till en uppföljning av folkhälsoarbetet, ett 
Folkhälsobokslut. 

Vad är ambitionen med uppiöljningen? 
Den ska visa hur långt vi kommit tillsammans och fungera som vägledning för 
beslut, uppdrag och insatser. Den ska bland annat användas som ett av underlagen 
i utformningen av de nya avtalen som ska gälla från och med 2018. 
Uppföljningen kommer att bestå av tre delar: 

• Indikatorer och beskrivningar av levnadsvillkor och hälsa 
• Insatser på skaraborgsnivå 
• Insatser på kornmunnivå 

För att få en komplett bild, önskar vi er hjälp i kommunerna. Ett antal frågor har 
tagits fram för att få en bild av läget i respektive kommun. Frågorna är i huvudsak 
utformade med fasta svarsalternativ. I sammanställningen kommer vissa frågor att 
redovisas på kommunnivå. 

l (2) 



2016-05-17 

Vi är tacksamma om svaren besvaras senast den 20 juni. Frågorna finns på länken 
https://\I wW.esmaker.net/nx2/ .aspx?id=9a3b66855309 

Om ni har frågor eller synpunkter, hör gärna av er till någon av personerna nedan. 

Per Bjuren per.bjuren@vgregion.se 
Inger Hannu inger.hannu@vgregion.se 
Karin Skagelin karin.skagelin@skara.se 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Gunilla Druve Jansson 
Ordförande 

2 (2) 



Bilaga 7 § 15 FHR 2016-05-3 

Mail från Mari Nilsson 160517 till kommunchefer i Skaraborg med kopia till oss 
folkhälsostrateger: 

Hej! 

Vänligen se bifogat brev adresserat till kommunchef/direktör. 

Vi är tacksamma om frågorna besvaras senast den 20 juni 2016 
https:/lwww.esmaker.net/n x2/ s .aspx?id=9a 3 b668S5309 

Vänliga hälsningar 

Mari Nilsson 
Nämndsekreterare Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Koncernavdelning Ärendesamordning och kansli 
Koncern kontoret 
Västra Götalandsregionen 

Postadress: Regionens Hus, 405 44 Göteborg 
Besöksadress: Regionens Hus, Drottninggatan 1, 542 87 Mariestad 

Tel. 010-441 3658, 072-252 32 61 
E-post: mari.e.nilsson@vgregion.se 



T"~VÄSTRA 
y CÖTALANDSRECIONEN 

Uppföljning inför framtiden - folkhälsoarbetet i Skaraborg 

Svara på enkäten senast 20 juni. 

Om ni har frågor eller synpunkter hör gärna av er till Per Bjun§n 
(per.bjuren@vgregion.se), Inger Hannu (inger.hannu@vgregion.se) eller Karin 
skagelin (karin.skagelin@skara.se). 

1. Välj kommun jruIIisten. 

D Essunga 

D Falköping 

U Grästorp 

D Gullspång 

D Götene 

D Hjo 

D Karlsborg 

D Lidköping 

D Mariestad 

D Skara 

D Skövde 

D Tibro 

D Tidaholm 

D Töreboda 

D Vara 



2. Namn oeh titel på dig som svarar. 

3a. Finns aktuella politiskt antagna mål för folkhälsoarbetet i kommunen? 

D Ja D Nej. Fortsätt till fråga 7. 

3b. på vilken politisk nivå har målen antagits? 

D Kommunfullmäktige D Kommunstyrelse 

3e. Möjlighet till kommentar 

D Folkhälsorådet eller 
motsvarande 

4a. Är de politiska folkhälsomålen nedbrutna på nämnd-/utskottnivå? 

n Ja n Nej 



4b. Möjlighet till kommentar 

Sa. Följs folkhälsomålen upp på nämnd-/utskottnivå? 

D Ja D Nej 

Sb. Möjlighet till kommentar 

6a. Är samtliga kommunala förvaltningar/sektorer aktiva i kommunens 
folkhälsomål? 

U Ja U Nej 

6b. Möjlighet till kommentar 



7a. Är folkhälsoarbetet ett strategiskt och prioriterat utvecklingsområde i 
kommunen enligt er bedömning? 

D Ja D Nej 

7b. Om ja, motivera. 

Sa. Finns samarbete gällande folkhälsomålen med externa parter som ideella 
organisationer och myndigheter? 

D Ja D Nej 

Sb. Möjlighet till kommentar 

9a. Har föreningar och organisationer möjlighet att söka medel hos 
folkhälsorådet (eller motsvarande)? 

D Ja D Nej 



9b. Om ja, hur? 

10a. Ingår målet om att invånarna i Skara borg ska ha bäst hälsa i Sverige år 
2020 i kommunens styrdokument? 

D Ja D Nej 

lOb. på vilken politisk nivå har målen antagits? 

D Kommunfullmäktige D Kommunstyrelse 

10c. Möjlighet till kommentar 

D Folkhälsorådet eller 
motsvarande 

11. Välj ut ett, ur kommunens synvinkel, viktigt utvecklingsområde för 
samverkan på Skaraborgsnivå i syfte att stärka folkhälsan. 
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T"C"VÄSTRA 
y GÖTALANDSREGIONEN 

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-04-21 

§ 34 

Verksamhetsberättelser 2015 för folkhälsoråden i 
Skaraborg 
Diarienummer HSNÖ 2016-00053 

Beslut 

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner folkhälsorådens 
verksamhetsberättelser för år 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har avtal om lokalt folkhälsoarbete med 
kommunerna i Skaraborg. Enligt avtalen ska folkhälsoråden utarbeta 
verksamhetsberättelser som ska redovisas för respektive kommun och för hälso
och sjukvårdsnämnden. Verksamhetsberättelser har inkommit från samtliga 
kommuner. 

Verksamhetsberättelserna ska beskriva de insatser som folkhälsoråden har 
initierat, samordnat och bedrivit under året samt hur de ekonomiska medlen har 
använts. Folkhälsorådens verksamhet har bedrivits inom ramen för angiven 
budget och de medel som inte nyttjas uppgår till 337 810 kronor, varav 168 905 
kronor har återbetalts till hälso- och sjukvårdsnämnden. Aterbetalning per 
kommun framgår av bilaga 

En sammanfattning av folkhälsorådens och hälso- och sjukvårdsnämndens 
verksamhet under 2015 redovisas i en särskild broschyr. Broschyren delas på 
nämndens sammanträda. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-29 
• Aterbetalning av medel från respektive kommun 
• Verksamhetsberättelser från folkhälsoråden 

Skickas till 

• Folkhälsoplanerarna 
• Respektive kommun 

Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

20 (20) 


