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Plats och tid

Sessionsalen, 16 november, kl. 13.00-16.10

Närvarande

FÖRTROENDEVALDA:
Susanne Andersson ordf. (C) Kommunfullmäktige
Kerstin Karlsson (S)Vice ordf. Servicenämnden
Fredrik Larsson (S) Kommunstyrelsen
Nina Räihä (M) Barn och ungdomsberedningen
Margareta Palmqvist (FP) Vuxenberedningen
Kenth Selmosson (S) Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 (13.00-13.45)
Linnéa Andersson (M) Hälso- och sjukvårdsnämnd 9
VERKSAMHETSKONTAKTER:
Marianne Olsson sektorschef Medborgarservice
Dag Högrell risk- och säkerhetsansvarig Medborgarservice
Rose-Marie Borg folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten
Tove Wold-Bremer folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten
Hans Järrebring Polisen

Övriga deltagande

Ulf Nilsson, drogförebyggare Götene kommun

Ärende

Anteckningar

1. Inledning av
ordförande
2. Avtackning Ulf
Nilsson

3. Föregående
anteckningar

Ordföranden inleder mötet.
Ulf Nilsson presenterar en ekonomisk uträkning av utanförskapets
kostnader i Götene kommun. Uträkningen bygger på en rapport
från nationalekonom Ingvar Nilsson.
Diskussion kring vikten av att Ulfs arbete fortsätter.
Ordförande avtackar Ulf med en blomma från Rådet. Ulf Nilsson
avslutar sin tjänst som drogförebyggare vid årsskiftet.
Föregående mötesanteckningar från 28 september.
Tafikundervisning i årskurs åtta har diskuterats med rektorerna,
vilka återkommer i frågan.
Återkoppling gällande trygghetsvandring har skett i samband med
Minimässan i Lundsbrunn och minimässa Hällekis.
Sniffning som pågick i kommunen har i stort sett avtagit sedan
polisen talade med rektorerna på högstadieskolorna och mobila
teamet. Media har också lyft frågan.
Tove Wold-Bremer återkommer i frågan om arbetet med
suicidprevention i Falköping.
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10. Mötet avslutas

Öppna jämförelser i folkhälsa 2009 presenteras av Tove WoldBremer. En jämförelse mellan kommuner sammanställd av
Sveriges kommuner och landsting, Statens folkhälsoinstitut och
Socialstyrelsen. Götene kommun ligger bl.a. bra till när det
gäller självskattat allmänstillstånd och sämre till när det gäller
rökande gravida blivande mammor.
Förslag till revidering av Rådets styrkort 2010 presenteras av
ordföranden.
Beslut. Förslag till styrkort för Rådet för trygghet och folkhälsa
godkänns av Rådet.
Rose-Marie Borg delar ut en förteckning över de 14 stycken
inkomna stimulansansökningarna för 2010.
Rådet beslutar att ca.170 000 kronor av Rådets budget skall
avsättas till stimulansprojekten 2010. En arbetsgrupp skall
tillsättas för att bereda ansökningarna, sedan lämna ett förslag
till Rådet. Den 13 januari skall beslut tas av Rådet vilka projekt
som blir beviljade medel för 2010.
- Hans Järrebring och Dag Högrell planerar ett rådslag om hur
kommunen kan samverka med polisen, 26 november,
Sessionssalen, Götene.
- Folkhälsa är politik, Råden Götene, Skara och Lidköping
genomför en gemensam utbildning i folkhälsa, 13 januari,
Uddetorp, Skara.
- Självkänsla och gemenskap, en föreläsning i samarbete med
Rådet och mobila teamet, 25 februari.
- Vi lär som vi lever, föreläsning med Bodil Jönsson, 18 mars,
Lundsbrunn.
Rådets mötestider 2010; 13 januari kl. 11.00-17.00, Uddetorp,
19 april kl. 13.00-17.00, 6 september kl. 13.00-17.00 och
15 november kl. 13.00-17.00.
Rapport från beredningarna.
Polisen tycker att det har varit en bra period i Götene.
Två stycken poliser till i Skara, nu 6 stycken sammanlagt, vilket är
bra för Götene kommuns del.
Dag Högrell informerar om att 10 stycken hjärtstartare ligger i
budgetförslaget till kommunfullmäktige.
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

11. Nästa möte

13 januari kl. 11.00-17.00, Uddetorps lantbruksskola, Skara.
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