SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010920

Folkhälsoenheten Skaraborg
Folkhälsorådet
Töreboda kommun
Plats och tid

Kommunhuset, Blå rummet, 14.00 – 16.35

Beslutande

Ann-Charlotte Karlsson, ordförande
Roland Hjalmarsson
Karl-Johan Gustafson
Ann-Marie Lundin
Berith Bergman

Icke beslutande

Tommy Sandberg
Pia Gustavsson

Paragrafer

42-57
Töreboda kommunhus, 2010-10-25

Justeringens tid
och plats
Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………..
Pia Gustavsson

Ordförande

…………………………………..
Ann-Charlotte Karlsson

Justerare

………………………………………….
Roland Hjalmarsson

§ 42

Sammanträdet öppnas
Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 43

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 44

Val av protokolljusterare
Roland Hjalmarsson valdes till protokolljusterare.
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§ 45

Föregående sammanträdesprotokoll 20100510
Ärende
Ang § 38 uppkom en diskussion kring vikten av att allmänheten vet vart
hjärtstartaren finns.
Beslut
Pia får i uppdrag att lägga in information om hjärtstartaren på hemsidan.
En rättelse angående närvaron är att Kerstin Malm- Tronstad var närvarande vid
föregående möte.
§ 32 Gull Britt Svensson från Miljö och byggnadsförvaltningen kommer till
rådet den 15 november och informerar om hur arbetet med
tillgänglighetsfrågorna fortskrider.
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 46

Brå
Ärende
Karl-Johan och Pia redogör för vad som skett på senaste Brå mötet, vilket är
följande:
 Uppföljning av åtagandebilagorna. Samtliga områden i kommunens
handlingsplan har följts upp samt dokumenterats i Brå
styrgruppsmötesprotokoll 20100917. Ett av problemområdena som ska
arbetas med i Töreboda handlar om gästhamnen och Tommy underströk
vikten av att detta arbetades vidare med även under nästkommande år.
 Information om grannsamverkan. Erling Zimmerlund har varit och
informerat i Älgarås. Detta resulterade i att tre nya områden har gått
med i samverkan. Dessa områden finns i Fägre by samt Mälosets byalag.
 Information om möte i Skövde kring langning, Pia deltog i ett
uppföljningsmöte på Skövde polishus den 13 september. Samtliga
Skaraborgskommuner som deltagit i kampanjen var närvarande. Det som
i huvudsak framkom på detta möte var att kommunerna upplevde att
kampanjen inte längre hade samma genomslagskraft som den tidigare
haft. Det diskuterades vad som eventuellt kunde ligga bakom detta.
Synpunkter som att affischantalet har minskat kan vara en anledning.
Sammanfattningsvis fattades ett beslut om att diskutera vidare om
gemensamma eventuella andra insatser kunde vara intressant.
 Karl-Johan föreslog att vi skulle titta på hur Grästorp arbetade med Brå
frågorna.
Beslut
Ordförande tackar för informationen.Gällande frågan om Grästorp så
återkommer vi till detta på nästkommande möte.
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§ 47

Verksamhetsplan 2011
Ärende
Pia föredrar förslaget på verksamhetsplan inför 2011.
Beslut
Rådet godkänner verksamhetsplan 2011.
Pia får i uppdrag att skicka den till KS för godkännande 20101025.

§ 48

Långsiktig plan
Ärende
Pia föreslår att den långsiktiga planen ska processas med berörda den 6
december 2010. Pia har skickat in ett förslag till hälso och sjukvårdkansliet samt
till kommunstyrelsen om att förlänga Folkhälsorådets långsiktiga plan till
halvårsskiftet 2011.
Beslut
Rådet antar förslaget om processdag den 6 december.

§ 49

Fokusområde 2011
Ärende
Strategigruppen för samverkan folkhälsa föreslår att psykisk hälsa utgör
Fokusområde för 2011. Värdkommun för konferensen föreslås vara Skara.
Beslut
Rådet antar förslaget och bidrar med 1 krona per invånare.

§ 50

Fokuskonferens 2010
Ärende
Pia informerar om konferensen den 3 november i Lidköping.
Hon informerar återigen om nomineringen som föreningarna kan skicka in
gällande Skaraborgs bästa ungdomsledare. Hon har skickat information under
våren till samtliga föreningar som har ungdomsverksamhet och information
finns även under aktuellt på hemsidan.
Beslut
Ordförande tackar för informationen.

§ 51

Folkhälsopriset
Ärende
Varje år delar Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Östra och Västra Skaraborg ut
var sitt folkhälsopris om vardera 25 000 kr. Priset delas ut i december.
Information finns under aktuellt på hemsidan. Sista dagen att skicka in ansökan
är den 6 oktober. Tommy tar med ansökningsinformation till ledningsgruppen.
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Beslut
Ordföranden tackar för informationen.
§ 52

Skolmatsakademin
Ärende
Skolmatsakademin inkom med en skrivelse till Töreboda kommun den 1
september 2010 om en förfrågan om deltagande under 2011. Pia föreslår att
Folkhälsorådet tar kostnaden vid ett eventuellt deltagande.
Beslut
Rådet antar förslaget.

§ 53

Rapport från Östra Hälso - och sjukvårdsnämnden
Inget att rapportera.

§ 54

Rapport från nämnderna
SOC
Karl-Johan rapporter om att projektet med MTG mötesplats söker efter lämplig
lokal. Det har gjorts en genomlysning av försörjningsstödet med syfte att se över
lösningar gällande att möjligheter till egenförsörjning för dem som idag lever på
försörjningsstöd. MTG utvecklar kriterier för LOV gemensamt.
BUN
Ann-Charlotte informerar om att det har tagit beslut gällande förskolan Kastanjen
Gällande ombyggnaden kostnaden för detta beräknas bli 1,2 miljoner.
KF
Det har gjorts provtagningar på vattnet i badhuset. Badhuset planerar att öppnas igen
efter sommaren 2011. Roland betonar vikten av att SOC och KF samverkar gällande
fritidsgården.
TEK
Ann-Marie informerar om att en cykel och ridväg till Mostugan är klar.

§ 55

Inbjudningar
Folkhälsorådet i samarbete med vårdcentralen och säkerhetsgruppen för äldres hälsa
bjuder in till en folkhälsodag med tema äldre den 1 oktober kl 10-15.
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§ 56

Övrigt
Ärende
Pia informerar om den strategiska planen för folkhälsoarbete och det övergripande
målet som är att Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Pia
föreslår att Linn Brandström ska ta med planen till KS. Planen kommer att
presenteras av Bengt Olsson, driftschef för folkhälsoenheten Skaraborg på
processdagen den 6 december. Separat inbjudan skickas ut till berörda.
Berit informerar om att skolmatspersonal från en skola i Hjo kommer och besöker
kökspersonalen på Kilenskolan den 23 september.
Beslut
Ordföranden tackar för informationen

§ 57

Sammanträdet avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat

