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 MINNESANTECKNINGAR 

 

Folkhälsorådet 

 

Plats och tid 
 

Falkängen konferens, Hällekis, 3 december, 12.00-16.30 

Närvarande 
 

FÖRTROENDEVALDA: 

Åke Fransson ordf. (S ) Kommunfullmäktige  X 

Johnny Johansson (C) vice ordf. Kommunfullmäktige  X 

Ann-Marie Widegren (M)vice ordf. Kommunstyrelsen  X 

Eva-Lena Öman (V) ersättare, Kommunstyrelsen  X 

Arnold Cedving (KD) Samhällsbyggnadsberedningen  X 

Kjell Gustavsson (C) ersättare Samhällsbyggnadsberedningen   

Gunilla Sundbeck (GF) Vuxenberedningen X 

Kerstin Wiklund (MP) ersättare Vuxenberedningen  

Håkan Ernklev (FP) Barn- och ungdomsberedningen   

Ulrika Durk (S) ersättare Barn och ungdomsberedningen 

Gun Gustafsson (S) Räddningsnämnden X 

Lars Widegren (M) ersättare Räddningsnämnden  X 

Clemens Nordentoft (GF) ersättare Utförarstyrelsen 

Linnéa Andersson (M) Hälso- och sjukvårdsnämnd 9   

Magnus Gunnarsson (MP) Hälso- och Sjukvårdsnämnd 9  X 

 

VERKSAMHETSKONTAKTER: 

Karl-Arne Hennersten, Kvalitet och utveckling  X 

Dag Högrell, risk- och säkerhetsansvarig Serviceenheten  X 

Tove Wold-Bremer, folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten  X 

Anders Olofsson, Kinnekullehälsan  X 

Anders Johansson, platsbefäl Polisen  X 

Johnny Persson, Näringslivsföreningen X, 12.00-13.00 

Carina Thörn, samhällsföreningen, Hällekis 

Eva-Marie Bureman, samhällsföreningen Lundsbrunn  

 
 Ann-Sofie Andersson, Kulturen 

Catrine Persson, Fritid/Ungdom 

Git Axnemon, Genna Glazer, Arbetsförmedlingen 

Putte Hansson, NTF Skaraborg 

Adrian Lucaci, Polisen 

Ärende Anteckningar 
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1.      Gemensam jullunch avnjuts (12.00-13.00). 

1. 1. Mötet öppnas. Ordföranden inleder mötet.  

Johnny Persson, Näringslivsföreningen, meddelar att han avser att 

sluta i Folkhälsorådet och lämnar mötet. 

1. 2. Rapport från 

Mångfaldsveckan 

Catrine Persson, Fritid/Ungdom och Ann-Sofie Andersson, 

Kulturen, berättar om Mångfaldsveckan i Götene kommun vecka 

26. Veckan är en del i Rädda barnens projekt Kulturplaneterna där 

syftet är att alla barn ska ha något meningsfullt att göra på 

sommarlovet. Alla åldrar var välkomna att tillsammans göra roliga 

saker. Folkhälsorådet hade gått in med 22 000 kr för att stötta 

arbetet. 

1. 3. Arbetsförmedlingen 

informerar om läget i 

Götene kommun   

Git Axnemon och Genna Glazer, Arbetsförmedlingen, går igenom 

läget i kommunen. i Götene kommun stiger arbetslösheten då tim- 

och visstidsanställda får gå. Arbetsgivare vågar inte satsa p.g.a. oro 

inför kommande tider. Här har media en stor roll då de skapar 

mycket av detta. För Götene kommuns del ser det ändå positivt 

ut jämfört med andra kommuner. Arbetsförmedlingen kommer att 

behöva mer hjälp från kommuner i framtiden med platser för 

arbetsträning och praktik. För statistik, se www.af.se 

1. 4. TF Skaraborg 

informerar 

 Putte Hansson, NTF, Nationalföreningen för trafikens främjande, 

informerar om sin organisation, verksamhet och arbetsområde samt 

lyfter frågan vad vi kan göra tillsammans. Exempel på detta är att 

genomföra en hastighetsmätning i Källby. 

 5. Våld i nära relationer Anders Olofsson, Kinnekullehälsans vårdcentral, informerar om 

verksamhetens arbete med våld i nära relationer samt en del 

statistik i ämnet. Kvinnomisshandel har ökat med ca 30 % de 

senaste åren och det är i de flesta fall en närstående som är 

förövaren. Kvinnor kommer ofta till vårdcentralen med något 

symtom från psykisk eller fysisk misshandel, t.ex. sömnbrist eller 

depression. Viktigt att dokumentera skador när kvinnor söker vård 

samt att ställa frågan till kvinnan om vad hon varit med om. Anders 

delar ut ett material som finns att få från Tove samt en skrift om 

Utväg Skaraborg. 

1. 6. Minnesanteckningar 

från föregående möte 

Minnesanteckningar från föregående möte, 14 september, gås 

igenom och läggs till handlingarna. 

http://www.af.se/
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1. 7. Kvalitet och 

utveckling 

Karl-Arne presenterar enhet Kvalitet och utvecklings idédiskussion 

kring folkhälsa och ökad fysisk aktivitet. Det finns mycket som 

främjar fysisk aktivitet i kommunen som vandringsleder, 

badplatser, skidbacke och historiska platser. Materialet finns att få 

från Tove. 

1. 8. Trygghetsvandring Åke Fransson informerar om den nya satsningen trygghetsvandring 

på natten med föreningar. En annons samt en inbjudan har gått ut 

till föreningar. Intresserade politiker sökes till luciafirandet i 

kommunen. Det gäller både torsdag kväll i centrala Götene samt 

fredag kväll i samband med dansen i Parken Götene. 

Folkhälsorådet har bistått med 2 000 kr till varm korv att bjuda 

ungdomarna på. 

Rapport från trygghetsvandringen i maj med konsult Bo Grönlund 

delas ut. Rapporten kommer att presenteras på olika håll i 

kommunen och användas i det framtida arbetet med 

trygghetsvandringar. 

1. 9 Polisen informerar Anders Johansson informerar om att polisnärvaron i Götene 

kommun har ökat. Det är positivt, det ändar dock statistiken till det 

sämre. Det mobila poliskontoret har varit runt i kommunen, i 

Hällekis och Lundsbrunn. Siffror från satsningen gås igenom på 

möte i januari. Narkotikan i Götene kommun har ökat. Polisen har 

ingått ett samarbete med Ifo, skolan, Fritid/Ungdom och 

folkhälsoenheten för att arbeta tillsammans.  

Brottsförebyggande avtalet för 2013, ett samverkansavtal mellan 

kommun och polis, är klart för påskrift. 

Rapport Trygghet och säkerhet från SKL, har kommit ut. Götenes 

placering får vi återkomma om. 

1. 10. Rapport från hälso- 

och sjukvårds- 

nämnden. 

 

 Magnus Gunnarsson informerar om höstens arbete med budgeten 

och nya avtal. Götene och Falköping fick dela på första pris i årets 

folkhälsopris från nämnden. G-huset fick ta emot priset med 

motiveringen ”G-huset i Götene motverkar utanförskap och 

ensamhet. Genom meningsfulla aktiviteter och en trygg vuxenvärld 

stöttas en utsatt grupp”. 

1. 11. Övriga frågor Åke Fransson informerar om Folkhälsorådets mötestider för 2013. 

5 februari, 14 maj, 17 september och 10 december. Samtliga 

tillfällen är tisdagar kl. 13.00-16.30. 



 4 (4) 

 2012.12.10 

 

 MINNESANTECKNINGAR 

 

1. 12. Nästa möte Nästa möte tisdagen den 5 februari, kl. 13.00-16.30. 

1. 13. Mötet avslutas Ordföranden avslutar och tackar för mötet och önskar alla en god 

jul med en julklapp. 

 
 

 

Vid pennan 

 

 

Tove Wold-Bremer                    Åke Fransson 

Folkhälsoplanerare                     Ordförande 

 
 


