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Folkhälsorådet
Plats och tid

Närvarande

Missionskyrkan och Centrumhuset, Götene den 9 december 2013,
kl. 13:00 - 16.15
Åke Fransson ordf. (S ) Kommunfullmäktige X
Johnny Johansson (C) vice ordf. Kommunfullmäktige X
Ann-Marie Widegren (M) vice ordf. Kommunstyrelsen X (13.0014.30)
Eva-Lena Öman (V) ersättare, Kommunstyrelsen X
Arnold Cedving (KD) Samhällsbyggnadsberedningen X
Kjell Gustavsson (C) ersättare Samhällsbyggnadsberedningen
Gunilla Sundbeck (GF) Vuxenberedningen
Kerstin Wiklund (MP) ersättare Vuxenberedningen X
Margareta Palmqvist (FP) Barn och ungdomsberedningen X
Ulrika Durk (S) ersättare Barn och ungdomsberedningen X
Gun Gustafsson (S) Räddningsnämnden X
Lars Widegren (M) ersättare Räddningsnämnden X
Kerstin Karlsson (S) Utförarstyrelsen X
Linnéa Andersson (M) Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 X
Magnus Gunnarsson (MP) Hälso- och Sjukvårdsnämnd 9 X

Övriga deltagande (insynsplats)

VERKSAMHETSKONTAKTER:
Dag Högrell, risk- och säkerhetsansvarig Serviceenheten X (14.3015.30)
Tove Wold-Bremer, folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten X
Karl-Arne Hennersten, Kvalitet och utveckling X (15.30-16.15)
Catrine Persson, verksamhetsutveckare Fritid/Ungdom
Anders Olofsson, Kinnekullehälsan X
Helen Benjaminsen, platsbefäl Polisen X
Mia Börjesson, socionom, föreläsare, kl. 13.00-14.30

Ärende

Anteckningar

1. Föreläsning Mia
Börjesson
2. Mötet öppnas

Föreläsning med Mia Börjesson i Missionskyrkan, Götene,
tillsammans med kommunens åttondeklassare om livet som ung.
Mötet öppnas och hålls i Götenesalen, Centrumhuset.

3. Minnesanteckningar från
föregående möte
4. Drogvanor bland
ungdomar i Götene

Minnesanteckningar från föregående möte, 17 september 2013, gås
igenom och läggs till handlingarna.
Tove Wold-Bremer informerar om CAN-enkäten Drogvanor bland
ungdomar. I våras genomfördes enkäten i år åtta och år två på
gymnasiet. I undersökningen har ungdomarna svarat på frågor
om sin användning och erfarenhet av alkohol, narkotika,
dopningsmedel och tobak. Ungdomarna har också fått svara på
frågor kring spelvanor, fritid, skola och familj. Rapporten finns i
sin helhet på www.vgregion.se eller hos folkhälsoplaneraren.
Götenes ungdomar står sig bra mot regionens. Det som sticker ut
negativt i Götene kommun jämfört med regionen är bjudvanor
hos föräldrar, både för 15- och 17-åringar.
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5. Folkhälsoperspektiv i
Framtidsplanen

6. Folkhälsorådets
styrkortsmål 2014
7. Polisen informerar

8. Rapport från Hälso- och
sjukvårdsnämnden

9. Mötestider 2014
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Ett förslag till text gås igenom med revidering gällande de äldre,
detta godkänns.
Förslaget bearbetas under våren på dialogmöte i
Kommunfullmäktige för att sedermera samordnas med övriga
beredningars arbete i Framtidsplanen.
Folkhälsorådets styrkortsmål 2014 delas ut. Fyra mål, resultat som
vi förväntar oss samt ansvarig och rapportering finns med samt
vision, organisation och budget.
Helen Benjaminsen rapporterar om aktuell statistik, både för
Götene och närliggande kommuner. Denna bifogas i utskicket
av minnesanteckningarna.
Folkhälsorådet önskar att även i början på nästa år ha ett möte med
polisen om det gångna årets arbete samt att även blicka framåt.
Helen tittar på detta och bestämmer med Dag Högrell.
Linnéa Andersson och Magnus Gunnarsson informerar från Hälsooch sjukvårdsnämndens senaste möte. På agendan stod beslut
om styrkort, vårdkedjor för smärta, plan för styrning och
kontroll 2014, glasögonbidrag, 1177 sjukvårsdsupplysningen
samt sjukresor/Ronden.
18 februari, 20 maj, 9 september och 9 december. Tisdagar kl.
13.00-16.30, platsen kan variera.
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10. Övriga frågor

11. Nästa möte
12. Mötet avslutas

Vid pennan

Tove Wold-Bremer
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Åke informerar om en motion från Götene framtid som gått till
Folkhälsorådet om kvinnors ohälsa i Götene kommun. Tove får i
uppdrag att titta på detta.
Information om träff för BRÅ-nätverk i Töreboda den 13
december.
Tove informerar om en anti-langningskampanj tidigare i veckan där
Folkhälsorådet tillsammans med Fritid/Ungdom, kommunens
alkoholrådgivare, stimulansprojektet Kamratstöd och
Systembolaget bjuder på alkoholfritt utanför systembolaget.
Luciafirande på fredag i form av filmkväll för ungdomar på Bio
Göta lejon. Trygghetsvandrare finns på plats. Biljetter till
Familjeenhetens familjer har ordnats av Tove.
Efter lyckad satsning på höstlovet med gratisbad ordnas nu
jullovsbad på badhuset den 27 december kostnadsfritt för alla.
Vårdcentralen Kinnekullehälsan gratuleras till att ha blivit något
bättre på att skriva ut fysisk aktivitet på recept.
Kerstin Karlsson informerar om ett samarbete mellan kyrkan och
kulturen och lyfter pilgrimsvandringar.
Eva-Lena Öman informerar om den gemensamma
utvecklingsdagen för Skaraborgs kommuners folkhälsoråd i Hjo
den 22 november. Intressant föreläsning med Hans
Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare, Göteborgs
Universitet. Rapport ”Framtiden är redan här”, finns på
www.mellanplats.se, om att klasskillnader påverkar våra
möjligheter till tillväxt. Dokumentation från dagen finns att få
från folkhälsoplaneraren.
Arnold Cedving lyfter ett problem med en mjuk matta som finns på
Helenagården för att förhindra fallolyckor.
Tove undrar om det finns intresse av en gemensam dag tillsammans
med folkhälsoråden i Lidköping och Skara under 2014 och får
ett jakande svar. Förslag från Eva-Lena är att då få veta mer om
Skara kommuns arbete om Doris i fokus, en kartläggning av
hälsofrämjande insatser för barn till föräldrar med långvarigt
försörjningsstöd.
Hälso- och sjukvårdsnämndernas folkhälsopris 2013 gick i år till
Grästorps Team Agera, och till Hjo kommun.
Tisdagen den 18 februari kl. 13.00-16.30.
Ordförande Åke Fransson tackar för visat intresse, önskar god jul
och gott nytt!

