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§ 9   

Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen och till protokollsjusterare utses  

Jonas Davidsson (S) 
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§ 10   

Information fullföljda studier-trygghet och studiero 

Skolchef Harald Lundqvist informerar om deltagandet i Skaraborgssatsningen 
Fullföljda studier genom trygghet och studiero. 
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§ 11   

Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.  
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§ 12   

Sammanträdestider folkhälsorådet 2021 

Folkhälsorådets beslut 

Folkhälsorådet beslutar att fastställa folkhälsorådets sammanträdesdagar för år 
2021, enligt upprättat förslag, till den 10 februari klockan 09.00 och den 20 
oktober med justering att sammanträdet startar klockan 13.00. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C) har upprättat ett förslag 
till sammanträdesdagar för år 2021 avseende kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott inklusive 
folkhälsorådet. 

Enligt gällande reglemente ska folkhälsorådet sammanträda två gånger per år, 
på dag och tid som rådet bestämmer. Enligt gällande samverkansavtal ska 
folkhälsorådet fastställa en plan för nästkommande års prioriterade områden 
och åtgärder med budget och redovisa detta till kommunen respektive hälso- 
och sjukvårdsnämnden (HSN) senast den 31 oktober varje år. Parterna ska 
varje år följa upp folkhälsoarbetet med en verksamhetsberättelse, som bygger 
på en uppföljningsbilaga. Uppföljningen ska redovisas till HSN och 
kommunstyrelsen senast den sista februari årligen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen Beslut § 102, 2020-09-09 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson, Förslag, 2020-08-18 

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Karlsborgs kommun för 
perioden 2018 - 2021 

Reglemente för folkhälsorådet 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga ledamöter i folkhälsorådet 
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§ 13 Dnr 2020-000278  

Folkhälsoplan 2021 

Folkhälsorådets beslut 

Folkhälsorådet beslutar att  

1. anta folkhälsoplan 2021  

2. redovisa folkhälsoplan 2021 till kommunstyrelsen och Östra 
hälso- och sjukvårdsnämnden, enligt gällande avtal. 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson presenterar förslag till Folkhälsoplan 
2021. 

Utgångspunkten i det lokala folkhälsoarbetet är det avtal som slutits mellan 
kommunen och Västra Götalandsregionens Östra hälso- och sjukvårdsnämnd 
(HSNÖ). Syftet med avtalet är att genom långsiktig samverkan främja en god 
och jämlik hälsa i befolkningen. För att uppnå detta ska parterna gemensamt 
bedriva ett långsiktigt folkhälsoarbete på strategisk nivå, integrerat i ordinarie 
verksamhet, där arbetet i första hand avser hälsofrämjande insatser. Modellen 
för samverkan mellan Skaraborgs kommunalförbund och ÖHSN ska stärka det 
lokala folkhälsoarbetet. 

Det lokala övergripande målet för folkhälsoarbetet i Karlsborg kommun är att 
kommunen ska vara socialt hållbar. Målet är en del av kommunfullmäktiges 
styrkort och ska brytas ned i nämndernas egna styrkort. Enligt avtalet ska 
kommunen ta fram en långsiktig och strategisk planering för det lokala  
folkhälsoarbetet. Program för social hållbarhet, 2019 - 2022 antogs i 
kommunfullmäktige oktober 2018. I programmet finns prioriterade utmaningar 
och åtgärder i arbetet för social hållbarhet som kommunen ska arbeta med de 
närmsta fyra åren. Det är ett viktigt verktyg för att få tillstånd 
sektorsövergripande, långsiktigt och systematiskt folkhälsoarbete. Respektive 
nämnd och förvaltning ansvarar för uppsatta mål, planerade aktiviteter och 
uppföljning. 

Enligt avtal ska folkhälsorådet, senast den 31 oktober varje år, fastställa en plan 
för nästkommande års prioriterade områden med budget och redovisa detta till 
kommunen respektive Östra hälso-och sjukvårdsnämnden. Under år 2021 
kommer processen kring arbetsmodellen för Program för social hållbarhet 
fortsätta genom folkhälsorådets beredningsgrupp och folkhälsorådets 
ledamöter. Folkhälsorådet, genom folkhälsostrategen, stödjer berörda 
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verksamhetschefer med processer för prioriterat utvecklingsarbete utifrån 
åtgärder i Program för social hållbarhet. Fokusområde är redovisade i 
Folkhälsoplan 2021. 

Beslutsunderlag 

Folkhälsoplan 2021 

Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson, 2020-10-12 

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Karlsborgs kommun för 
perioden 2018 - 2021 

Program för social hållbarhet 2019-2022 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Östra hälso-och sjukvårdsnämnden 
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§ 14   

Information från östra hälso-och sjukvårdsnämnden 

Peter Sögaard (MP) informerar om att östra hälso- och sjukvårdsnämnden den 
16 oktober beslutade om prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2021-2024. 

Prioriterade områden 2021-2024 är: 
1. Föräldraskapsstöd 
2. Främja invånares delaktighet och inflytande 
3. Regional samverkan fullföljda studier 
4. Motverka ofrivillig ensamhet 
 
Inför att den strategiska planen för folkhälsa ”Bäst hälsa 2020” löpte ut ville 
östra hälso- och sjukvårdsnämnden veta mer om hälsoläget i Skaraborg, få 
bättre kunskap om folkhälsoarbete som genomförs och ta avstamp mot ny 
inriktning och prioriteringar i arbetet kring folkhälsa och social hållbarhet i 
Skaraborg 2021 och framåt. Ett folkhälsobokslut har tagits fram som  
pekar på områden som har betydelse för folkhälsa och social hållbarhet i 
Skaraborg. Bokslutet innehåller sex utvecklingsområde. Syftet med bokslutet är 
att det ska fungera som vägledning för beslut om uppdrag och insatser som kan 
leda till ett framgångsrikt folkhälsoarbete de kommande åren.  
 
Samtliga sex utvecklingsområden är viktiga i det fortsatt arbetet, men fem lyfts 
särskilt fram: Tidiga insatser, Delaktighet och inflytande, Psykisk hälsa, 
Fullföljda studier och Åldrande med livskvalitet (det sjätte området är Fysisk 
aktivitet och matvanor). 
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§ 15   

Information/uppföljning pågående arbete 

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson informerar om de processer som 
pågår utifrån Program för social hållbarhet inklusive folkhälsoplan samt 
handlingsplan för regional handlingsplan psykisk hälsa och handlingsplan för 
regional ANTDS strategi. 
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§ 16   

Information delregionalt arbete Skaraborg 

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson informerar om delregionalt 
folkhälsoarbetet i Skaraborg. 
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§ 17   

Övriga frågor 

Inga övriga frågor har anmälts. 
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