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Folkhälsoenheten Skaraborg
Folkhälsorådet
Töreboda kommun
Plats och tid

Kommunhuset, Blå rummet, 14.00 – 16.50

Beslutande

Linn Brandström, ordförande
Ann-Charlotte Karlsson
Göran Johansson
Karl-Johan Gustafson
Ann-Marie Lundin
Berith Bergman

Tommy Sandberg
Kristina Folkesson
Kerstin Malm - Tronstad
Pia Gustavsson
§ 62 Gull-Britt Svensson

Icke beslutande

Paragrafer

58-71
Töreboda kommunhus, 2010-12-22

Justeringens tid
och plats
Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………..
Pia Gustavsson

Ordförande

…………………………………..
Linn Brandström

Justerare

………………………………………….
Karl-Johan Gustafson

§ 58

Sammanträdet öppnas
Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 59

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
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§ 60

Val av protokolljusterare
Ärende
Val av protokolljusterare
Beslut
Karl-Johan Gustafson valdes till protokolljusterare.

§ 61

Föregående sammanträdesprotokoll 20100920
Ärende
En rättelse av § 70. Angående information från Tekniska nämnden gällande
arbetet med cykelvägen till Mostugan. Detta arbete påbörjas först när arbetet
med Skövdevägen är klart.
Beslut
Rättelse noterad.
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 62

Gull- Britt Svensson
Ärende
Gull- Britt Svensson från Miljö och byggnadsförvaltningen informerar om hur
arbetet med tillgänglighetsanpassningen fortskrider. Hon talar om vad enkelt
avhjälpta hinder innebär samt visar hur tillgänglighetsdatabasen fungerar. Hon
sänder över presentationen( se bilaga).
Beslut
Ordförande tackar för informationen.

§ 63

Information om kännedomsärenden
Ärende
1. Pia har sänt ut en inbjudan till processdag den 6 december gällande den
långsiktiga folkhälsoplanen 2011-2014.
2. Pia informerar samt delar ut en projektbeskrivning om projektet Trampa och
gå . Detta projekt genomförs tillsammans med Folkhälsoråden inom
kommuner i samverkan samt med energirådgivning, Agenda 21 och
trafikinformatör i Mariestad. Marknadsföring kommer att ske under januari
månad och projektet startar vecka 8.

3. Pia berättar om hur arbetet med Hushållningssällskapets projekt fokus
matglädje har framskridit. Projektet avslutas den 1 december och ska
därefter utvärderas av Anita Boij. Töreboda kommuns visionsgrupp som
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består av kommunstyrelsens ordförande, kommunchef, rektor, kostchef,
enhetschef inom äldreomsorgen, chef för hemvård, kostpersonal samt
folkhälsoplanerare. Denna grupp kommer att återsamlas den 17 januari för
att skriva samman ett förslag på vision som kommunen önskar ska gälla för
den offentliga måltiden samt arbeta med de punkter som finns
sammanställda i hushållningssällskapets skrift vision och måldokument.
4. Folkhälsoråden inom kommuner i samverkan ansökte tillsammans med
Karolinska institutet om pengar gällande föräldrastöd från
Folkhälsoinstitutet. Vi fick dessvärre inte ta del av dessa denna gång.
5. Kerstin – Malm Tronstad tar upp frågan om trevägskorsningen Skolgatan/
Garvaregatan. Det är en farlig korsning med skymd sikt beroende på att
återvinningsstationen ligger bredvid. Hon ser ett behov av omedelbara
åtgärder.

Beslut
Gällande punkt 1-4 tackar Ordförande för informationen.
Gällande punkt 5 får Folkhälsoplanerare och vårdcentralchef i uppdrag att
sammanställa en skrivelse gällande den aktuella korsningen. Denna sänds
därefter till KS.
Beslutet gällande punkten 5 anses –omedelbart justerad.
§ 64

BRÅ
Ärende
Styrgruppens representanter samt folkhälsoplanerare informerar om Brå arbetet
( se bilagt protokoll) samt om förfarandet med handlingsplanerna i
samverkansavtalet mellan kommun och polis. Kommunstyrelsens ordförande i
Mariestad och Töreboda samt Brå styrgrupp har tagit del av handlingsplanerna
samt godkänt dessa. Folkhälsoplaneraren kommer att sända in
handlingsplanerna till Tommy Hoff på polisen för godkännande, därefter
kommer han att sända ut en blankett för påskrift till kommunstyrelsens
ordförande i respektive kommun.
Beslut
Ordföranden tackar för informationen.

§ 65

Förslag på representanter FHR
Ärende
Rådet föreslår att representationen för nästkommande mandatperiod ser ut på
följande sätt:
Den politiska representationen ska bestå av två representanter från
respektive utskott samt representant från våra gemensamma nämnder inom
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kommuner i samverkan. Gällande tjänstemannafunktioner föreslår rådet att
kommunchef samt förvaltningschefer bör ingå.
Beslut
Rådet ger folkhälsoplaneraren i uppdrag att sända in förlaget till
Kommunstyrelsen.
Beslutet anses -omedelbart justerad

§ 66

Rapport från Östra Hälso- och Sjukvårdsnämnden
Inget att rapportera.
Ann-Charlotte berättar om den konferens som hon deltog i den 3 november i
Lidköping.

§ 67

Rapport från nämnderna
SOC
Karl-Johan rapporter om att projektet med MTG mötesplats har hittat en lokal.
Vuxengruppen inom socialtjänsten har fått förstärkning med en ytterligare
halvtidstjänst.
BUN
Ann-Charlotte informerar om att Kanalskolans hyresavtal går ut 2012 samt att
uppsägningstiden är på ett år. Hon påpekar därför vikten av att det blir en
politisk diskussion senast i mars-2011 kring kanalskolans framtid. En diskussion
har förts kring behovet av nattöppen samt kvällsöppen förskola.
KF
Inget att rapportera
TEK
Inget att rapportera
MOB
Arbetet med lätt avhjälpta hinder fortskrider.

§ 68

Mötesdagar
Ärende
Rådet föreslår följande mötesdagar 2011.
Torsdag den 10 februari
Torsdag den 14 april
Torsdag den 22 september
Torsdag den 3 november
Torsdag den 8 december
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Tiden är 14.00-16.30 vid samtliga mötestillfällen.
Förslag på gemensam utbildningsdag för FHR
inom Kommuner i samverkan. Följande datum föreslås:
måndag den 14/3, måndag den 21/3, måndag den 28/3 samt tisdag den 29/3.

Beslut
Rådet antar förslaget om mötesdagar 2011 och återkommer till frågan om
tider för utbildningsdag på nästkommande råd.

§ 69

Inbjudningar
Pia informerar om att Barn och ungdomssäkerhetsgruppen samt kommunstyrelsens
ordförande kommer att besöka ambulansstationen i Skövde den 24 januari. Samtliga
är välkomna att deltaga. Meddela Pia senast fredagen den 21 januari.

§ 70

Övrigt
Ärende
1. Berith informerar om att Skolmatsakademin kommer att besöka Kilenskolan för
fotografering den 14 december. Dessa bilder kommer att läggas ut på
skolmatsakademin@vgregion.se
2. Pia informerar om att kommunstyrelsens ordförande, säkerhetssamordnaren och
folkhälsoplaneraren åker på den nationella skadekonferensen den 1-3 december
i Lund
3. Pia informerar om att Töreboda kommun tillsammans med ytterligare fyra
kommuner i Skaraborg kommer att deltaga i den socioekonomiska utbildningen
som Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog är ansvariga för. Utbildningens namn
är: Det är bättre att stämma i bäcken än i ån, Att värdera de ekonomiska
effekterna av tidiga och samordnande insatser kring barn och unga.
Utbildningen kommer att hållas den 23-24 maj, 22-23 augusti samt 10-11
oktober 2011. Det kommer att vara fem till sex deltagare från respektive
kommun och samtliga kommuner kommer att ta med ett eget fall att arbeta med.
4. Ett medborgarförslag har inkommit från Chatarina Gegerfeldt som handlar om
uppmuntran till ungdomar gällande cykelloppet Viken runt. Hon föreslår att
ungdomar ska få cykla till reducerat pris samt få möjlighet att få
kompensationsledigt i skolan för den tid då de deltagit i cykelloppet. Hon önskar
att Folkhälsorådet ska stötta detta.

Beslut
Gällande punkt 1-3 så tackar ordförande för informationen.
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4.

§ 71

Rådet ser värdet och vikten av att röra på sig och att stötta ungdomarna i
cykelloppet Viken runt. Folkhälsoplaneraren får i uppdrag att svara på förslaget
samt skicka det vidare till kommunstyrelsen.

Sammanträdet avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat

