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Folkhälsorådet 

 
Plats och tid 
 

Sockerbruket konferens, Lidköping, 14 september, kl.08.30-15.00 

Närvarande 
 

FÖRTROENDEVALDA: 

Åke Fransson ordf. (S ) Kommunfullmäktige  X 

Johnny Johansson (C)  Kommunfullmäktige   

Ann-Marie Widegren (M) Kommunstyrelsen   

Eva-Lena Öman (V) ersättare, Kommunstyrelsen  X 

Arnold Cedving (KD) Samhällsbyggnadsberedningen   

Kjell Gustavsson (C) ersättare Samhällsbyggnadsberedningen   

Gunilla Sundbeck (GF) Vuxenberedningen 

Kerstin Wiklund (MP) ersättare Vuxenberedningen X 

Håkan Ernklev (FP) Barn- och ungdomsberedningen   

Ulrika Durk (S) ersättare Barn och ungdomsberedningen X 

Gun Gustafsson (S) Räddningsnämnden X 

Lars Widegren (M) ersättare Räddningsnämnden  X 

Clemens Nordentoft (GF) ersättare Utförarstyrelsen 

Linnéa Andersson (M) Hälso- och sjukvårdsnämnd 9  X 

Magnus Gunnarsson (MP) Hälso- och Sjukvårdsnämnd 9  X 

 

VERKSAMHETSKONTAKTER: 

Karl-Arne Hennersten, enhetschef 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 

Carina Thörn, samhällsföreningen, Hällekis 

Eva-Marie Bureman, samhällsföreningen Lundsbrunn  

 
Övriga deltagande  Marianne Dock, arkitekt, Malmö 

Staffan Mårild, docent och överläkare, Drottning Silvias, 

Barnsjukhus. 

Ärende Anteckningar 

1.  Föreläsning 

hälsofrämjande 

samhällsplanering 

Förmiddagen vigs åt två föreläsningar i ämnet 

Hälsofrämjande samhällsplanering samt barnfetma, därefter 

fortsätter Folkhälsorådets möte, kl.13.30- 15.00. 

2.  1. Mötet öppnas Ordförande inleder mötet. 

3.  2.Minnesanteckningar 

från föregående möte 

Minnesanteckningar från föregående möte (7/5-12) gås igenom. 

Läggs till handlingarna. 
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4.  3. Folkhälsorådets 

styrkort 2013 

Tove Wold-Bremer går igenom förslaget till Folkhälsorådets 

styrkort för 2013. Några justeringar gällande vilka som ingår i rådet 

görs. Gällande fördelningen av medel till stimulansbidrag och 

projekt höjs denna summa till 200 000 kr. 

Beslut. Förslaget till Folkhälsorådets styrkort 2013 godkänns efter 

justeringar och kan skickas vidare till Hälso- och 

sjukvårdsnämnden. 

Diskussion om att se över styrkortet inför 2014 förs. 

5.  4. Nattvandring 

     

Dag Högrell informerar om arbetet kring nattvandring i Götene 

kommun. Ett förslag till skrivelse till föreningar diskuteras. Dag 

och Tove arbetar vidare med frågan.  

Beslut. Folkhälsorådet avsätter 5 000 kr till nattvandring för ett 

pilotprojekt i Götene tätort för vandring under höst och vinter. 

 5. . Certifiering av skolor Tove Wold-Bremer informerar om att i och med den nya skollagen 

som trädde i kraft i juli 2011 kommer alla skolor att arbeta 

systematiskt med säkerhet. Ett arbete med fortsatt certifiering är ett 

dubbelarbete som inte prioriteras. Skolorna kommer alltså inte att 

avsluta sitt arbete med säkerhet, Folkhälsorådet tar dock bort det 

från sitt styrkort. 

6.  6. Polisens punkt 

 

Anders Johansson informerar om brottsstatistiken för Götene 

kommun. Det är förhållandevis lugnt i Götene kommun. Viss 

statistik ökar p.g.a. ökad polisnärvaro i Götene, t.ex. trafikbrott. 

Angående det mobila poliskontoret kommer det att åka till Hällekis 

och Lundsbrunn. Dag Högrell kommer att informeras i god tid för 

att kunna annonsera i lokalpressen samt hemsida. 

7.  7. Rapport från Hälso- 

och sjukvårdsnämnd 9 

Linnéa Andersson och Magnus Gunnarsson informerar från en 

utbildningsdag kring miljö och kostnader av transporter inom 

regionen. 

I frågan om Skaraborgs sjukhus och besparingar är tanken att inga 

verksamheter skall läggas ner utan flyttas. De fyra sjukhusen ska 

fungera som en enhet. Varje sjukhus ska göra det de är bäst på. 

8.  8. Övriga rapporter - Seniordag 12 september, Folkhälsorådet deltog. Ca 500 deltagare. 

- Höjning av medel till Folkhälsorådet. Ks beslutade att höja 

anslaget till det hälsofrämjande arbetet från tio kronor till femton 

kr. Hälso- och sjukvårdsnämnden gör också motsvarande höjning. 

Detta generar en budget på 435 000 kr, detta inkluderar 45 000 

kronor som Götene kommun satsar för trygghetsfrågorna. 

- Götene kommun deltar i en utbildning i socioekonomi.  

- Dags att söka Hälso- och sjukvårdsnämndens folkhälsopris 2012. 

Förslag till nomineringar från Götene kommun är 

Myrstegsgruppen, Café Ezperanza, Seniordagen och Tjejgrupp 

special. 

9.  9. Övriga frågor Anders Olofsson tar upp våld i nära relationer på nästa möte. 

Dag Högrell rapporterar från trygghetsvandringen på nästa möte. 

10.  10. Nästa möte  Måndagen den 3 december kl.12.00 -17.00. Plats ej ännu bestämt. 

Observera tiden, start med gemensam lunch. 

11.  11. Mötet avslutas Ordföranden tackar för visat intresse, önskar alla en trevlig helg 

och avslutar mötet. 
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12.    

13.    

Vid pennan 

 

Tove Wold-Bremer                    Åke Fransson 
Folkhälsoplanerare                     Ordförande 


