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Folkhälsorådet
Plats och tid

Götenesalen, Centrumhuset, 30 september, kl. 13.30-15.30

Närvarande

Susanne Andersson (c) ordf. Kommunstyrelsen
Åsa Karlsson (s) Kommunstyrelsen, ej närvarande
Isabella Carlén (kd) ordf. Barn- och utbildningsnämnden
Marita Hellqvist (s) Barn- och utbildningsnämnden
Rinor Xhemshiti (m) ordf. Socialnämnden
Björn Cavalli-Björkman (s) Socialnämnden
Andreas Wändahl (l) Samhällsskydd mellersta Skaraborg, ej
närvarande
Clemens Nordentoft (gf) Service och teknik
Annette Carlsson (m) Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Sebastian Clausson (s) Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
VERKSAMHETSKONTAKTER:
Tove Wold-Bremer, Skaraborgsenheten, avdelning Social
hållbarhet
Åsa Karlsson, Samhällsbyggnad
Dag Högrell, Serviceenheten
Leif Lagegren, Barn och utbildning
Eva Sellermark, Folktandvården
Mikael Knutsson, Näringslivsföreningen
Elisabeth Oliv, kommunpolis

Övriga deltagande (insynsplats)

Christina Prestgaard, Folktandvården, 13.30-14.00
Barbro Hallberg och Camilla Edvinsson, Äldreomsorgen,
13.30-14.30
Ärende

1 Minnesanteckningar

Anteckningar

Minnesanteckningar från mötet den 13 maj 2019 läggs till
handlingarna.
2 Övervakad tandborstning
Christina Prestgaard informerar om hur karies påverkar barn och
på förskola
vad Folktandvården gör för att motverka detta.
Arbetet med övervakad tandborstning på förskola fungerar inte i
Götene och omtag behövs. Ett beslut i nämnden bör tas. Isabella
Carlén tar med sig frågan.
Det finns förslag om att ta bort övervakad tandborstning i
förskolan från Vårdöverenskommelsen. Ligger med i det
budgetförslag som är skickat till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Om arbetet kan fortsätta i Götene med stöd av Folkhälsorådet
diskuteras kort.
3 Stimulansprojekt med mera Barbro Hallberg och Camilla Edvinsson berättar om årets
stimulansprojekt inom äldrevården. Löpande satsningar är rörelse
för äldre, Nostalgikvällen och julfest för frivilligarbetare, även de
finansieras med stöd från Folkhälsorådet.
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5 Polisen informerar
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Tove Wold-Bremer går igenom Folkhälsorådets mål 2020. Det är
två mål av kommunfullmäktiges strategiska politiska mål. Dessa
två hänger ihop med några av de nationella målområdena.
Beslut tas att godkänna förslaget till Folkhälsorådets mål 2020.
Elisabeth Oliv går igenom aktuell statistik för perioden som gått
samt visar en sammanställning över hur narkotikabrotten i Götene
har sett ut ett par år tillbaka. Götene sticker inte ut på något sätt.

6 Rapport
6
från Hälso- och Sebastian Clausson informerar om arbetet med
sjukvårdsnämnden
6
vårdöverenskommelser, bland andra Skaraborgs sjukhus och
6
Tandvårdsstyrelsen.
Andra rutiner testas i år kring Skaraborgs folkhälsopris.
7 1.
Rapport från
Eva Sellermark informerar om tandläkarbristen i Götene. Långa
Folktandvården, Närhälsan
köer uppstår och det är svårt att hinna med arbetet.
och Näringslivsföreningen Lena Vestlin, ny chef för Närhälsan, beskriver det samma gällande
läkarbristen. Det blir mycket kostsamt med hyrläkare. Lena får
en punkt på nästa möte till sitt förfogande för att informera om
sammanslagningen av Närhälsan och Unicare.
Mikael Knutsson informerar om att Götene har klättrat i den årliga
företagsrakningen till plats 34.
Den 23 oktober är det Industrinatten i Götene. Nio industrier har
öppet hus för att visa, i första hand, ungdomar hur arbetet på en
industri ser ut idag.
8 2.
Övriga frågor
Tove Wold-Bremer informerar om Skaraborgs folkhälsopris.
Nomineringar skickas till Tove.
9 3.
Mötet avslutas
Ordföranden tackar och avslutar mötet.
Nästa möte är den 18 november.
Vid pennan Tove

Wold-Bremer

