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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl. 10:00-11:35 

Beslutande Richard Thorell, socialnämnden (ordförande) 
 Agneta Bergérus, PRO (vice ordförande) 
 Anders Karlsson, kommunstyrelsen 
  Arne Löberg, SKPF 
  Ewa Colliander, SPF 
 Bengt Åkerström, PRO 
  Kertin Allerth, PRO 
 Lars Larsson, RPG 
  Hans-Bertil Fransson, SPF 
  Marianne Johansson, socialnämnden 
 Barbro Wallenstein, SKPF 
 Göran Norberg, SPF 
   
Övriga deltagande Berit Sjögren, PRO 
 Morgan Robertsson, PRO 
 Ulla Nyberg, PRO 
 Gudrun Sjöberg, SKPF 
 Göran Bjursten, SPF 
 Birgitta Karlander Ribbstedt, SPF 
 Anitta Into, socialchef 
 Linnéa Wiljén, folkhälsostrateg 
 Petra Månsson, tf enhetschef för sjuksköterskor 
 Eva Wessman Davidsson, Träffpunkt Sonja 
 Selma Bandic, tf. avdelningschef 
 Annelie Åberg, äldre- och omsorgschef 
 Helena Andersson, sekreterare 

 

Utses att justera Ewa Colliander  

 

Justeringens plats och tid Enligt överenskommelse 

 

Sekreterare  .....................................................................  Paragrafer  24-36 
 Helena Andersson 

 
Ordförande  .............................................................................................................................................  

 Richard Thorell  

 
Justerande  .............................................................................................................................................  

 Ewa Colliander  
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§ 24 Mötet öppnas/upprop 

Ordförande Richard Thorell hälsar rådet välkomna till dagens sammanträde.  

§ 25 Godkännande av dagordning 

Rådet godkänner dagordningen med tillägg under ”Övriga frågor”: 
 
-Semesterplanering 2023 
-Samlingspunkter på landsbygden 
-Seniorboenden i ytterområden/landsbygden 
-Fotvården som inte fungerar 
 
Rådet beslutar att till nästa sammanträde den 14 december bjuda in kommunpolisen, 
kommunens nya säkerhetschef samt samhällsbyggnadschefen för en presentation. 

§ 26 Val av protokolljusterare 

Rådet väljer Ewa Colliander att justera protokollet. 

§ 27 Presentation av nya förvaltningscheferna och folkhälsostrateg 

Presentation av ny chef för äldreomsorg- och funktionsstöd Annelie Åberg, Anitta Into 
socialchef och folkhälsostrateg Linnéa Wiljén (se bilaga). 

§ 28 Äldre- och trygghetsboende – vad har hänt sedan sist? 

Anders Karlsson informerar om att det inte har hänt något sedan KPR:s förra sammanträde 
i maj. Riksbyggen har visat intresse.  
Ordförande lägger frågan om definitioner av olika äldre- och trygghetsboenden till 
nästkommande sammanträde. 

§ 29 Tandvård för de som bor hemma och har hemsjukvård, vem ansvarar för den? 

Tf. enhetschef för sjuksköterskor Petra Månsson informerar rådet om hur det fungerar för 
tandvård för de som bor hemma och har hemsjukvård. 
 
Kriterierna är följande: 

1. Bo i särskild boende med dagligt behov av stöd och hjälp med personlig 
vård/omvårdnad. 

2. Bo i eget boende med dagligt behov av stöd och hjälp med personlig vård och som 
vårdas av hemtjänst och/eller hemsjukvård. De personer som är berättigade utifrån 
sina behov men som tackar nej till insats då de saknar sjukdomsinsikt har också rätt 
till N-tandvårdsintyg. 

3. Har beslut om insatser enligt LSS, samt har pågående insats – lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. 

4. Har kroniska (eventuellt långvariaga) psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. 
Personer med psykisk funktionsnedsättning* saknar ibland sjukdomsinsikt och 
kännedom om rätten till N-tandvårdsintyg. Ofta ser dock socialtjänst, sjukvård och 
anhöriga behovet. Då kan N-tandvårdsintyg utfärdas av kommunen. 
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*psykisk funktionsnedsättning: vid psykossjukdom eller tillstånd med symtom där 
sjukdomsinsikt saknas eller är nedsatt. Symtom kan innebära isolering, svårt att ta 
egna initiativ, svår ångest, vanföreställningar, paranoida tankar, svårighet att klara 
rutiner i det dagliga livet såsom personlig hygien, regelbundna måltider, betala 
räkningar, sköta sin bostad. 

5. Om demensdiagnos finns ska N-tandvårdsintyg utfärdas. 

§ 30 Diskussionspunkt om mat på äldreboenden/tillagning och leverans 

Diskussionspunkten är med på dagens sammanträde som grund för att ta upp frågan på 
ärendelistan till nästa sammanträde. Om var maten tillagas, tillagas den på alla 
boenden/några boenden.  
 
Tf. avdelningschef Selma Bandic inforerar om att maten levereras från Björkgården eller 
Ullerås och kostenheten ansvarar för innehållet. Kostenheten har gjort en 
enkätundersökning till boenden och resultatet kommer att redovisas på nästa sammanträde. 

§ 31 Tillgänglighetsanpassning av affärer i K-märkta byggnader, regelverket? 

Stabschef Per Garenius informerar om att frågan diskuteras hela tiden. Det finns ett 
regelverk och det är viktigt att ha med det i samband med centrumfastigheterna.  
 
Fråga från KPR: Får inte sätta ut ”gåstöd/räcken” vid trappsteg till ingång av affärer i 
centrum. Per svarar att det ofta finns alternativ att pröva för fastighetsägarna. 

§ 32 Kö till särskilt boende samt diskussion om dagsläget 

Tf. avdelningschef Selma Bandic redovisar att det finns fyra stycken i kö till särskilt boende 
och ingen har väntat längre än tre månader. 

§ 33 Träffpunkt Sonja – hur kan vi utveckla? 

Eva Wessman Davidsson arbetar på Träffpunkt Sonja och informerar om träffpunkten och 
tar emot synpunker från rådet hur träffpunkten kan utvecklas. 

§ 34 Hur informerars allmänheten vid exempelvis dåligt dricksvatten? 

Stabschef Per Garenius svarar att kommunikationen var sen vid senaste tillfället med dåligt 
dricksvatten. Krisberedskapen behöver bli bättre. Kommunen arbetar bland annat med 
SMS-tjänster och har anställt en säkerhetschef som kommer att jobba med kriser som 
uppstår. Det är otroligt viktigt med snabb information och att den är korrekt. 

§ 35 Hur bevakas frågorna kring sjukhuset i Mariestad av kommunen? 

Anders Karlsson svarar att det är regionen som är ansvarig för sjukhuset. Dialogmöten förs 
mellan kommunen och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Anders poängterar att ”Nära 
vård” är viktigt och det framhåller kommunen i dialogmötena. 
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§ 36 Övriga frågor 

Semesterplanering 2023 
Svar: Frågan sätts upp på ärendelistan till nästa sammanträde. 
 
Samlingspunkter på landsbygden 
Svar: Frågan har diskuterats och anses besvarad. 
 
Seniorboenden i ytterområden/landbygden 
Svar: Vill ha boenden på landsbygden enligt rådet. 
 
Fotvården som inte fungerar 
Svar: Sedan början av augusti finns en fotvårdare och ytterligare rekrytering pågår enligt tf. 
avdelningschef Selma Bandic. 
 
Ordförande avslutar sammanträdet. 
 
 ______________________________________________________  

 
 
 

 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2022-10-05 
 
Anslagsdatum 2022-10-14 Anslag tas ner 2022-11-07 
 
Förvaringsplats för protokollet  Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift  ..................................................................................................................  

 Helena Andersson 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  



Folkhälsoarbete i Mariestad



Skaraborgsunik samverkan

• Samverkansavtal sedan ca 25 år tillbaka

• Avtalsparter: HSNÖ och kommunen

• Avtalet i korthet:

1. Folkhälsostrateg, anställd av VGR

2. Folkhälsoråd, kommun + HSNÖ

3. Samfinansierad budget, 30 kr/kommuninvånare

4. Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse

• Stärka det tvärsektoriella samarbetet

• Bättre resursnyttjande och större genomslagskraft



Enheten Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg

• Verksamhetschef samt 15 folkhälsostrateger

• Regionhälsan, expertenheter

• Arbetar på uppdrag av östra hälso- och sjukvårdsnämnden

• Samlat ansvar att främja befolkningens hälsa

• Nära samverkan med kommunala och regionala verksamheter, Skaraborgs 

kommunalförbund, Länsstyrelsen, akademin, föreningar/organisationer 



Kraftsamlingsområden

• Friska barn - Övervikt och fetma bland barn går att förebygga 

• Fullföljda studier – genom trygghet och studiero

• Psykisk hälsa - Återhämtningsförmåga

• Åldrande med livskvalitet – Ofrivillig ensamhet

André Nordh/westsweden.com



Lokalt folkhälsoarbete

Folkhälsoplan 2022-2030

• Hälsofrämjande stadsplanering

• Tidiga livets villkor

• Goda levnadsvanor och livsvillkor

• Delaktighet och inflytande



Linnéa Wiljén
0501-75 50 24

linnea.wiljen@mariestad.se

mailto:linnea.wiljen@mariestad.se
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