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Folkhälsorådet 
 

Plats och tid 
 

Götenesalen, Centrumhuset den 16 maj 2017, kl. 14.30-16.45 

Närvarande 
 

Åsa Karlsson (s) ordf. Kommunstyrelsen  

Susanne Andersson (c ) Kommunstyrelsen  

Anders Månsson (gf) ordf. Barn- och utbildningsnämnden  

Marcus Källander (m) Barn- och utbildningsnämnden  

Björn Cavalli Björkman (s) ordf. Socialnämnden  

Charlotte Öberg (m) Socialnämnden 

Ove Karlsson (s) v. ordf. Räddningsnämnden  

Clemens Nordentoft (gf)  Service och teknik 

Annette Carlsson (m) Östra hälso- och sjukvårdsnämnden  

Rebecka Berling (m) Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, ej 

närvarande  
Övriga deltagande (insynsplats) VERKSAMHETSKONTAKTER:   

Tove Wold-Bremer, Folkhälsoenheten   

Åsa Karlsson, Samhällsbyggnad 

Dag Högrell, Serviceenheten, ej närvarande 

Leif Lagegren, Barn och utbildning  

Anders Olofsson, Kinnekullehälsan, ej närvarande   

Eva Sellermark, Folktandvården 

Mikael Knutsson, Näringslivsföreningen 

Oscar Svantesson, kommunpolis 

 

Björn Malmgren, Lundabyskola, kl. 14.30-15.30 

Christel Martinsson, Samordningsförbundet Västra Skaraborg, kl. 

14.30-15.30 

 

Ärende Anteckningar 

    

1.  Mötet öppnas Mötet öppnas och ordförande hälsar alla välkomna. 

2.  Minnesanteckningar Minnesanteckningar från mötet den 10 februari läggs till 

handlingarna. 

3.  Stimulansprojekt 

Rörelselek Lundaby skola 

Björn Malmgren informerar om vinsterna med stimulansprojekt 

Rörelselek på Lundaby skola. Barnen har utökad tid för idrott 

samt fysisk aktivitet på schemat varje dag. 

4.  Samordningsförbundet 

Västra Skaraborg 

Christel Martinsson informerar om Samordningsförbundet Västra          

Skaraborg verksamhet, till exempel ÅKA och Level up. De har  

också förebyggande projekt som Stärkt samverkan för kvinnors     

ohälsa och Hållbart yrkesliv.     

5.  CAN-enkät Tove Wold-Bremer går igenom CAN-enkät Drogvanor bland 

ungdomar boende i Götene kommun. Folder finns att få hos 

Tove Wold-Bremer, delas även ut på mötet. 
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6.  Sommar 2017 Tove Wold-Bremer berättar om Götene kommuns 

sommaraktiviteter. De kommer inom kort i en tryckt folder. Den 

går ut till målsmän för barn från 6-16 år. Aktiviteterna bekostas 

av Fritid-Ungdom, Folkhälsorådet samt det statliga 

sommarlovsstödet.  

7.  Folktandvården 

informerar 

Eva Sellermark informerar från verksamheten. Samarbete med 

Familjecentral och BHV är igång samt flourlackering i skolan 

och uppsökande verksamhet på äldreboenden. Två nya 

tandläkare ska börja inom kort.  

8.  Polisen informerar Oscar Svantesson informerar från verksamheten. Det är lätt för 

ungdomar att köpa tobak olagligt. Ett sätt att komma åt den 

olagliga handeln är genom Skatteverket. Det sker flera satsning 

runt om i länet på olagliga a-traktorer och mopeder.  

    Statistik gällande brottsutvecklingen 2013-2016 visas samt 

genomgång av hastighetsmätning i Hällekis, del av 

medborgarlöftet. 

9.  Rapport Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 

Anette Karlsson informerar om att kommundialogerna är på gång. 

Miss gällande Götenes tid. Anette Karlsson kollar och 

återkommer till Åsa Karlsson. 

10.  Övriga frågor Ove Karlsson föreslår att lägga Folkhälsorådets möte den 29 

      november på samhällsskydd mellersta Skaraborg    

      (Räddningstjänst) och får information om den nya 

      organistationen, start 1/9. Tove Wold-Bremer kontaktar Roger 

      Almgren.      

      Det har varit social oro i Falköping med bränder och liknande,  

      Det har medfört mycket arbete för Samhällsskydd. 

Tove Wold-Bremer informerar för kännedom om en ansökan om           

       medel till Folkhälsorådet angående kommunens utegym.  

       Inbjudan till folkhälsokonferens på Flämslätt, Skara den 23  

       november mejlas ut till rådet. Tema engagemang och tillit.                       

11.  Nästa möte Nästa möte är onsdag 13 september kl. 13.30-15.30. 

12.  Mötet avslutas Ordföranden tackar för mötet och önskar alla en trevlig sommar. 
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