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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum: 
2017-06-02 

FHR§ 10 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

Ilhdrn""'''Y'k~d' 

Sida 3 



FHR§ 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Folkhillsorådel 

Sammanlrädesdalum: 
2017-06-02 

Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 

Sida 4 
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FHR§ 12 Hälsofrämjande skolutveckling 

Sammanfattning 

Sida 5 

Ställföreträdande barn och elevhälsochef Ann-Helene Kristofersson 
informerar om det pågående arbetet med Hälsofrämjande skolutveckling 
tillsammans med folkhälsorådet. Utveckling av det främjande och 
förebyggande arbetet tillsammans med psykologen från Psykologi för lärande 
har fortsatt även denna termin. Arbetet har mynnat ut i en webbportal där 
pedagoger i förskola och skola kan söka sig fram till olika anpassningar, 
utifrån situation. Arbetet kommer vara klart och presenteras för pedagogerna 
vid terminsstarten hösten 2017. 

Anne-Helen informerar vidare om organisationen inom Barn- och elevhälsan, 
vilka resurser som finns och hur dessa planeras att användas framöver. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanlrädesdalum: 
2017-06-02 

FHR§ 13 Mål och prioriteringar 2018 

Folkhälsorådets beslut 

Sida 6 

Folkhälsorådet beslutar att ge folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson, 
uppdrag att utarbeta ett förslag till folkhälsoplan 2018, inför folkhälsorådets 
nästa sammanträde. Förslaget ska utgå från de utvecklingsområdena som varit 
prioriterade sedan tidigare. Förslaget ska också utgå från 
Kommunfullmäktiges mål om att vara en socialt hållbar kommun, som 
diskuterats på förmiddagens utvecklingsdag. 

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

Det lokala folkhälsoarbetet ska skapa förutsättningar för social hållbarhet och 
utgår från Vision 2020 för Karlsborgs kommun och Vision Västra Götaland -
Det goda livet. Andra styrdokument är Samling/ör social hållbarhet
Atgärder for jämlik hälsa i Västra Götaland och Hälso- och 
sjukvårdsnämndens Strategiska plan for /olkhälsoarbete i Skaraborg som har 
målet att Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. 

Alla barn har rätt till en bra start i livet för att kunna göra sunda val vid 
utveckling av livsstil och levnadsvanor. Barn och ungdomars psykiska hälsa 
och fullföljda studier är angeläget därför har folkhälsorådet prioriterat 
Hälsofrämjande skolutveckling och föräldraskapsstödjande verksamhet under 
2015 - 2017. 

Vid Folkhälsorådets utvecklingsdag, förmiddagen den 2 juni 2017 
diskuterades hur en konkretisering kan ske av Kommunfullmäktiges mål 
Karlsborg ska vara en socialt hållbar kommun. Kallade till denna förmiddag 
var kommunstyrelsens arbetsutskott, nämndernas presidium och 
fo lkhälsorådet. 



FHR§ 14 

Kommunen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum: 
2017-06-02 

Folkhälsoarbete 

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson informerar om att remissvar 
Friluftsplan (bilaga 3) är godkänd av beredningsgruppen och skickad till 
Kultur och fritid, sista svarsdag var 25 maj 2017. 

Östra hälso-och sjukvårdsnämnden: 
Eva-Lott Gram (KD) informerar från Västra Götalands regionen: 

Östra hälso- och sjukvårdsnämndens senaste sammanträde 18 maj 
2017; Två ansökningar, i syfte att främja psykisk hälsa, från 
Karlsborgs kommun beviljades. Medborgardialog ska ske på 
Familjecentralen i Karlsborg i juni. 
Strategi för omställning av hälso- och sjukvården i Västra 
Götalandsregionen har beslutats. 
Projektmedel för mobil närvård i MTG. 

Sida 7 

Beslut om utökning av projektet för förstärkt första linjens vård vid 
psykisk ohälsa, ytterligare sex vårdcentraler i Västra 
Götalandsregionen kan ansöka om uppdrag. 
Budgetarbete inför 2018 pågår. 

I U ,,,,,,,,,,,,',,d. 



FHR§ 15 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Folkhälsorådel 

Sammanträdesdalum: 
2017-06-02 

Kurser och konferenser 

Sida 8 

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson infonnerar om folkhälsokonferensen 
den 23 november i Skara (bilaga 4). 
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Bilaga 3 §14 FHR 2017-06 - 02 

VÄSTRA 
GÖTALANDSREGIONEN 

REMISSVAR 1(2) 

Datum: 
2017-05-17 

Diarienummer: 
35.2017 

Remissvar Friluftsplan 2017, Karlsborgs kommun 

Folkhälsorådet har tagit del av förslag till Friluftsplan 2017, Karlsborgs kommun och vill lämna ruUande 

remissvar. 

Folkhä.lsorodcts ytlCande bygger på de nationella folkhälsomålen samt mål nio fOr friluftspolitiken., Friluftsliv 

jOr ell godfo/lcJl(i lsa. MAI nio för frilufrspolitiken innebär att öka fOrutsl1ttnillgama filr människor att på lika 

villkor vistas ute i naturen och utöva friluftsliv. 

Nedanstående aspekter anser Folkhälsorådel är viktiga i arbetet for en Rlrbättrad folkhälsa : 

• Det övergripande nationell.a folkhillsom!Uet är att skapa samhtllleligajOl'lIIStittni"gar for en god 

hälsa pd lika "il/Iw,. for hela befolkningen Samhälleliga ftSrutslltlningar ffir hll.lsa skapas genom 

politiska beslut. Friluftsplanen är ett dokument som ska utgöra ett underlag mr samhällsplaneringen 

och kan d.!lrmed skapa en del av dessa samhälleliga rurutsättningar. Ur en folkhälsoperspektiv är det 

också viktigt alt se till de jämlika ffirutsätlningamll. Då livsstilen grundlilggs tidigt i livet lir det 

särskilt angelliget att uppmärksamma och arbeta mr att främja friluftslivet i tidiga åldrar. 

• Vår livsmiljö har stor påverkan pA vAr hälsa. Folkhälsa i samhällsplaneringen bandIar om att skapa 
stödjande miljöer och därigenom underlätta hälsofrämjande vaj. Förbättrade fYsiska förutsättningar 

fOr ett aktivt Liv är inte bara intrcssant UJ den fysiska hälsoaspekten. Det kan också stärka de sociala 

relationerna och leda till en mer hållbar utveckling i stort. Värdet av naturens fOrmAga att stimulera 

våra sinnen, fä oss att koppla aven stund och locka oss till fysisk aktivitet bör inte underskattas i 
samhällsplaneringen. Därför måste grönstrukturens värden och kvaliteter tas tillvara och utvecklas. 

Genom att uppmä.rksamma hur natur- och kulturlandskapet kan vara en möjlig arena för fysisk 

aktivitet, avkoppling, rekreation och återhämtning arbetar kommunen rur att uppnå mål nio för 

friluftspolitiken, Friluftsliv fö,. en godfolkhalsa. 

• Delaktighet och inflytande i samhället är en av de grundläggande förutsättningarna för hälsa. 
Människor behöver möjlighet att påverka sina egna livsvillkor och samhället de lever i. Därför är 

arbetet att skapa möjlighet till delaktighet och inflytande ror medborgarna viktigt. 

• Samverkan utgör kärnan i lokalt folkhälsoarbete där tvärsektoriell samverkan mellan olika aktörer är 

en framgångsfaktor för lyckat folkhälsoarbete. 

Karl.borgs kommun 
Storgatan 16,54682 KarI.borg 

0505-170 00, kommun@karlsbo,g.se 

www.karlsborg.se 



Karlsborgs kommun 2(2) 

• Folkhlllsoavtalet mellan Västra Götalands regionens Östra hlllso-och sjukvårdsnllmnd och 
Karlsborgs kommun belyser att folkhälsoarbetet ska vara en integrerat i ordinarie arbete samt att 
styrning och uppföljning ska integreras i kommunens ledningssystem. 

Folkhälsorådet anser alt dessa aspekter är inarbetade i Friluttsplan 2017 men villlllmna llirslag till nya 
formulering~ enligt nedan; 

• Sid 6, rubrik Mäl och syfte, andra stycket, fOrsta meningen; 
"Friluftsplanen ska ge stöd till arbetet med fysisk aktivitet och därmed ge ökande 
N.lrutsättningar till en Rlrbllttrad folkhälsa i kommunen, ... " 

• Sid 1 L, rubrik Tidig insikt om friluftslivets hälsovlirde, andra stycket, tredje meningen; 
"En positiv utveckling av bälsan i befolkningen är en central del mr hållbar 
samblillsutveckling" 

• Sid 11, rubrik Tidig insikt om friluftslivets hälsovärde, tredje stycket, sista meningen; 
"r det sammanhanget kan friluftsliv ha stor betydelse i arbetel med inlduderina" 

SpAR OCH LEDER 

Karbborgsslioaan (sidan 42) analende ansvarsfrlpn 

Polkhälsorådet initierade och samordnade under 200 l - 2003 arbetet Rlr en motionsspåret Karlsborgsslingan 
i Karlsborgs tätort. Arbetet skedde i samverkan med dåvarande Tekniska kontoret och Stadsarkitektkontoret, 
motionsslingan Invigdes 2003. r F'riluftsplan 2017 beskrivs Karlsborgsslingan som en c:ykelled där Karlborgs 
kommun, Folkhälsol'ådet i samarbete med AME står ftJr skötsel och skyltning. Skötsel av motionsspåret, 
snöröjning och sandning, har sedan invigningen sköts av Oata~ och parkenheten i kommunen. 

rolkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Karlsborgs kommun och Östra hälso-och sjukvärdsnämnden 
som inte Ilar någon egen verksamhet. Rådets uppgift är att bland annat att initiera, utveckla och samordna 
tvUrsektoriella rolkhiUsolnsatser. Därefter ska, enligt avtal, folkhälsoarbetet integreras i kommunens ordinarie 
verksamhet. Med anledning av ovanstlende anser folkhälsorådct att driften (skyltning och skötsel) av 
Karisborgsslingan ska skötas av Karlsborgs kommun. Beslut om vilken ftJrvaltning som ska ha ansvar ~r 
skötsel och skyltning bör fattas. 

Folkhälsorådets ordfdrande 



Bi laga 4 §lS FHR 2017-06-02 

ngagemang & Tillit 
Folkhälsokonferens Flämslätt Skara 23 november 2017 

• Hur mår världen? Staffan Landin, journalist och samhällsvetare . Från globalt 

till lokalt. Lena Langiet, SKL • Workshop om framtidens folkhälsoråd • Mer 

info kommer i september ... 

Vid frågor, kontakta Karin Skagelin; karin.skagelin@skara .se ~~VÄSTRA tU! I\A 
Y GÖTALANDSREGIONEN >NW\ 


