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Rådet för trygghet & folkhälsa

Plats och tid Sessionsalen, Centrumhuset, 28 september, kl. 13.00-16.00

Närvarande FÖRTROENDEVALDA:
Susanne Andersson ordf. (C ) Kommunfullmäktige
Kerstin Karlsson (S)Vice ordf. Servicenämnden
Kjell Åkesson (C) Tekniska nämnden, kl. 14.00
Anna Dahlström (C) Kommunstyrelsen
Åke Fransson (S) Kommunfullmäktige
Nina Räihä (M) Barn- och ungdomsberedningen
Margareta Palmquist (Fp) Vuxenberedningen
Arnold Cedving (KD) Samhällsbyggnadsberedningen
Kenth Selmosson (S) Hälso- och sjukvårdsnämnd 9
Linnéa Andersson (M) Hälso- och sjukvårdsnämnd 9

VERKSAMHETSKONTAKTER:
Marianne Olsson sektorschef Individ och Familj
Dag Högrell risk- och säkerhetsansvarig Seviceenheten
Rose-Marie Borg folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten
Tove Wold-Bremer folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten
Hans Järrebring Polisen
Dirk Vleugels distriktläkare Vårdcentralen

Övriga deltagande

Ärende Anteckningar

1. Inledning av
ordförande

Ordföranden inleder mötet.

2. Föregående
anteckningar

Kommentarer utifrån föregående minnesanteckningar (11 maj
2009). Angående beslutet fokusområde Psykisk hälsa arena
skola - fritid.

Rose-Marie Borg informerar om Kommunalförbundet Skarborg
sammanställning av remissvaren från utvecklingsplanen för barn
och ungdomars psykiska hälsa och dess åtta områden. De tre
högst prioriterade är gränsöverskridande organisering,
gemensam kompetensutveckling och föräldrautbildning.

Kenth Selmosson tog upp frågan gällande Falköping kommuns
samarbete mellan olika instanser kring suicidprevention. Tove
Wold-Bremer återkommer med information.

3. Drogpolitisk plan
2010-2012

Ledamöterna godkänner planen efter smärre redaktionella
justeringar samt önskemål om att mätningar/kartläggning
genomförs tidigare än årskurs nio.

Beslut. Planen överlämnas till Vuxenberedningen.

4. Plan för Götene
kommuns arbete mot
våld i nära relationer

Marianne Olsson redogör för framtagandet av planen.
Beslut. Planen överlämnas till Barn – och ungdomsberedningen.



2009-09-29

MINNESANTECKNINGAR 2 (3)

5. Brottsförebyggande
frågor

Dag Högrell rapporterar om arbetet med avtal för Samverkan
mellan Polis och kommun – för en lokalt förankrad
polisverksamhet i hela landet. Avtalet bygger på framtagandet av
en gemensam problembild och de åtaganden som detta medför.
Denna problembild skall vara baserad på brott, ordningsstörningar,
otrygghet och utveckling av samverkan i övrigt.
Rådets operativa grupp har fått i uppdrag att genomföra en
kartläggning som underlag till samverkansavtalet.
I dagsläget finns ej Ungdomsråd. Idag planeras olika arbetsgrupper
utifrån olika aktuella intresseområden utifrån skolornas elevråd.
Ungdomslots Josefine Prytz är kordinator för denna satsning.
Frågan om en trafikundervisning för årskurs åtta kommer upp.

Frågan går vidare till Rådets operativa grupp.
Trygghetsvandringar har genomförts under året. Viktigt att

återkoppling ges till berörda. Dag Högrells uppdrag att göra
detta.

Hans Järrebring meddelar att ungdomarna har skött sig bra i
sommar. I höst har det uppdagats att sniffning förekommer.
Hans tar kontakt med rektorerna i skolorna angående detta.

6. Rådets utvecklingsplan
2010

Rådets utvecklingsplan för 2009 skall revideras inför år 2010.
Rose-Marie Borg går kort igenom planen. 2009 års målområden
är lika aktuella för år 2010. Satsningar som påbörjats under året
kräver längre tid för nå ett hållbart resultat.

Marianne Olsson lyfte vikten av att kunna mäta resultat av
aktiviteter. Öppna jämförelser (Sveriges kommuner och landsting)
med 21 indikatorer för folkhälsoarbetet kan bli aktuell i vårt
arbete med styrkortet.

Rådet tar upp planen till diskussion på mötet den 16 november.

7. Höstens satsningar Tove och Rose-Marie informerar om satsningar som Rådet
medverkat i.
Seniordagen med temat mat och gemenskap, hölls den 9 september.
Ett lyckat arrangemang med drygt 500 besökare. Utställare från
kommun, studieförbund, näringsliv m.fl.
Din mötesplats för idéer hölls den 12 september. Drygt 50
deltagare från Götene kommun. Dagen mynnade ut i flera bra idéer.
Dokumentation finns på hemsidan.
Förening- och friskvårdsdag i Brännaskogen den 20 september.
Berättarafton med lokala profiler från Götene som ger kunskap om
bygdens historia. Start de 13 oktober.
Götene marknad den 8 oktober. Dag Högrell medverkar från Rådet
med en medborgardialog angående samarbetsavtalet med polisen
för att ta emot synpunkter från allmänheten.
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8. Vårens satsningar
2010

”Folkhälsa är politik”. Den 13 januari planeras en utbildningsdag
för Rådets ledamöter och tjänstemän i samarbete med
folkhälsoråden i Lidköping och Skara. Plats Uddetorp.
Mia Börjesson, socionom, är engagerad för barn- och
ungdomsarbetare samt föräldrar/vuxna, den 25 februari.
Bodil Jönsson, professor, är bokad den 18 mars, Lundsbrunns
kurort. Föreläsning utifrån boken ”Vi lär som vi lever”. (Hur
påverkar dator, internet och mobiltelefon vår livsmiljö?)

9. Rapport från
beredningarna

Kenth Selmosson rapporterar angående vårdsituationen, minskade
vårdplatser, på KSS som ger konsekvenser i Götene kommun med
en belastad vårdtyngd.
Linnea Andersson har inget att rapportera p.g.a. återremittering av
hälso- och sjukvårdsärenden vid senaste mötet.

10. Övriga frågor Rose-Marie Borg informerar om Hälso- och sjukvårdsnämndens
folkhälsopris 2009.
Kenth Selmosson lyfte upp Mobila teamets arbete och vikten av att
Rådet stöttar detta ekonomiskt.
Åke Fransson har frågor/funderingar kring BRÅ-frågor kontra
ekonomi.
Sparkrav i kommunen, konsekvens för Rådet, BRÅ: s medel
strukna.
Nina Räihä tog upp trafiksituationen på Holmestadsvägen. Kjell
Åkesson tar med sig frågan till Tekniska nämnden.
Kenth Selmosson redogjorde för planering/utredning för
trafiksituationen i kommunen.
Dirk Vleugels informerade om att Vårdcentralen och
Vadsbokliniken delar på uppdrag och område.
En tobaksfri kommun, är det något för Götene kommun?
Frågan tas tillbaka till Operativa gruppen.
Konferens 27 oktober, Arena Skövde, Det goda livet - Hur främjas
psykisk hälsa hos barn och ungdomar?

11. Nästa möte Måndagen den 16 november kl. 13.00-17.00

12. Mötet avslutas Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid pennan/pc:n

Tove Wold-Bremer Susanne Andersson
Folkhälsoplanerare Ordförande


