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Folkhälsorådet 

 
Plats och tid 
 

Götenesalen, Centrumhuset, 16 maj, kl.13.00-16.30 

Närvarande 
 

FÖRTROENDEVALDA: 

Åke Fransson ordf. (S ) Kommunfullmäktige 

Ann-Marie Widegren (M)vice ordf. Kommunstyrelsen 

Arnold Cedving (KD) Samhällsbyggnadsberedningen 

Gunilla Sundbeck(GF)Vuxenberedningen 

Kerstin Wiklund (MP) Vuxenberedningen 

Lars Widegren (M) Räddningsnämnden  

Linnéa Andersson (M) Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 

 

 

VERKSAMHETSKONTAKTER: 

Karl-Arne Hennersten 

Dag Högrell risk- och säkerhetsansvarig Serviceenheten 

Tove Wold-Bremer folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten 

Hans Järrebring Polisen  

Johnny Persson Näringslivsföreningen 

Carina Törn samhällsföreningen Hällekis 

Eva-Marie Bureman samhällsföreningen Lundsbrunn 
Övriga deltagande  Susanne Löfgren-Frost Fritid och ungdom (13.00-14.00) ärende 1-3 

Catrine Persson, Fritid och ungdom (13.00-14.00) ärende 1-3 

Ann-Sofie Andersson (13.00-14.00) ärende 1-3 

Linda Feta, elev Fornängsskolan (13.00-14.30) ärende 1-7 

Nora Gustavsson, elev Fornängsskolan (13.45-14.30) ärende 4-7 

Ärende Anteckningar 

1.  1. Inledning av 

    ordförande 

Ordföranden inleder mötet.  

 

2.  2. Rapport från 

stimulansprojekt Yngre 

möter äldre 

Susanne Löfgren-Frost och Catrine Persson från Fritid och ungdom 

informerar om sin verksamhet och de olika projekt de genomför 

under året. 

3.  3. Rapport från 

stimulansprojekt 

Kulturkollo 

Ann-Sofie Andersson informerar om de olika projekt hon arbetar 

med samt om ett nytt stimulansprojekt, Kulturkollo. Här ska barn 

från bl.a. G-husets verksamhet få möjlighet att under en vecka i 

sommar prova på olika hantverk hos lokala konstnärer på 

Kinnekulle. 

4.  4. Ungdomsfrågor Linda Feta och Nora Gustavsson från Fornängsskolan berättar om  

stimulansprojektet Klassfotboll för åttor och nior. Ett projekt som  

härstammar från år åttas Open space-dag, september 2010. 

5.  5. Presentationrunda  

     

En presentationsrunda där rådets nya medlemmar presentera sig. 

 6. Nytt namn - 

Folkhälsorådet 

Beslut. Rådet beslutade att det nygamla namnet på rådet, 

Folkhälsorådet, återinförs, namnet Rådet för trygghet och folkhälsa 

försvinner. 
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6.  7. Arbetsgång och 

styrkort 

 

Ordförande informerar om rådets arbetsgång. Ett BRÅ-utskott har 

bildats. Detta består av Folkhälsorådets presidium samt polisen och 

förbereder brottsförebyggande- och trygghetsfrågor till rådets 

möten. En ny beredningsgrupp har bildats som förbereder 

hälsofrämjande frågor till rådets möten. Den består av chef för 

enhet Kvalitet och utveckling, elevhälsans rektor, chef för 

Familjeenheten, medicinskt ansvarig sköterska i kommunen samt 

folkhälsoplanerare. Det finns även planer på ett internt hälsoråd 

med representanter från bl.a. folktandvård, primärvård och 

ungdomsmottagning.  

Folkhälsoplaneraren informerar om rådets styrkort för 2011. 

7.  8. Folkhälsorådet roll – 

Hälsofrämjande arbete 

Folkhälsoplaneraren informerar om hälsofrämjande arbete. 

Folkhälsorådets roll är inte att driva projekt utan stötta och initiera 

till nya.  

Det finns ett övergripande mål i svensk folkhälsopolitik; en god 

hälsa på lika villkor för alla. För att nå målet finns elva 

målområden, bl.a. Delaktighet och inflytande i samhället och Barns 

och ungas uppväxtvillkor. Det övergripande målet är inte uppnått, 

det finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i Sverige. För 

att komma åt detta behövs bl.a. att samhället arbetar mer med tidiga 

och förebyggande insatser samt att förstärka det friska, det vi mår 

bra av. Mycket av det som påverkar folkhälsan kan styras av 

politiska beslut. Folkhälsa är politik. 

8.  9. Stimulansprojekt 2011 Folkhälsoplaneraren redovisar Folkhälsorådets elva 

stimulansprojekt för 2011.  

9.  10. Samverkansavtalet 

polis - kommun 

Samverkansavtalet skrivs under i dagarna och presenteras nästa 

möte. 

10.  11. Rapporter - Lundabyns förskola och skola har återcertifierats som en trygg, 

säker och utvecklande skola. Ordföranden medverkade vid 

cermonin i mars. 

-Ett friskare Sverige, nationell uppmärksamhetsvecka har 

genomförts vecka 19, fokus kost och rörelse. Götene kommun 

genomförde tipspromenad, föreläsning i hälsan tecken samt 

hopprepsvecka på kommunens låg- och mellanstadieskolor. För 

mer information, se www.fhi.se  

- Folkhälsoplaneraren har ansökt hos Allmänna arvsfonden om 

medel till en utbildning i Barnkonventionen. Den ska rikta sig till 

elevråd, politiker, tjänstemän, föreningar och kyrkor. Svar troligtvis 

efter sommaren. 

- En studieresa till Botaniska trädgården, Göteborg, och Grön 

rehab, är inplanerad till den 27 maj. Platser finns kvar, anmälan till 

folkhälsoplaneraren. 

-Seniordag den 7 september, i Parken Götene. BRÅ-utskottet 

planerar något extra till detta tillfälle.  

http://www.fhi.se/
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11.  11. Rapporter - Polisen redogör för situationen i Götene kommun. Aktuellt nu 

bland bilburen ungdom är att ”bränna gummi”, alltså fortkörning 

och ibland tävlingar. Annars är brottsligheten låg i kommunen. 

- Grannsamverkan pågår på en del håll i kommunen. Polisen 

kommer gärna ut och talar på föreningsmöten. 

- Nattvandrarna i kommunen gör ett bra jobb, de är populära bland 

ungdomarna. De har tyvärr svårt att få föräldrar att gå. Hur ska vi 

göra för att locka fler föräldrar till den verksamheten? 

- Konferens Tryggare kan ingen vara, 25 -26 oktober, Luleå. 

- Konferens Var med och utveckla den offentliga måltiden, 27 maj. 

Vara. 

12.  12. Övriga frågor Diskussion kring farliga träd och platser i kommunen. Karl-Arne 

Hennersten tar med sig frågan till kommunekologen. 

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

14.  14. Nästa möte Fredag den 2 september kl. 8.30-13.30, Uddetorps 

jordbruksgymnasium. En utvecklingsdag för Folkhälsoråden i 

Lidköping, Skara och Götene. Tema psykisk hälsa.  
 

 

Vid pennan 

 

 
Tove Wold-Bremer                    Åke Fransson 
Folkhälsoplanerare                     Ordförande 

 

 


