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Folkhälsorådet
Plats och tid

Nils Tolsgården, Götene den 17 september 2013, kl. 13:00 - 16.30

Närvarande

Åke Fransson ordf. (S ) Kommunfullmäktige X
Johnny Johansson (C) vice ordf. Kommunfullmäktige
Ann-Marie Widegren (M) vice ordf. Kommunstyrelsen
Eva-Lena Öman (V) ersättare, Kommunstyrelsen X
Arnold Cedving (KD) Samhällsbyggnadsberedningen X
Kjell Gustavsson (C) ersättare Samhällsbyggnadsberedningen
Gunilla Sundbeck (GF) Vuxenberedningen X
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
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
Tove Wold-Bremer, folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten X
Karl-Arne Hennersten, Kvalitet och utveckling X
Catrine Persson, verksamhetsutveckare Fritid/Ungdom
Anders Olofsson, Kinnekullehälsan
Helen Benjaminsen, platsbefäl Polisen X
Magnus Ekblad, Götene företagskooperativ, kl. 13.00-14.15

Ärende

Anteckningar

1. Studiebesök Götene
företagskooperativ

Magnus Ekblad informerar om Götene företagskooperativs
bakgrund, verksamheten idag och förhoppningar inför
framtiden, avslutar med en rundvandring på gården.
Mötet öppnas och hålls på Götene företagskooperativ.

2. Mötet öppnas
3. Polisen informerar
4. Minnesanteckningar från
föregående möte
5. Nätverksträff BRÅ

Helen Benjaminsen presenterar sig och informerar om den senaste
brottsstatistiken.
Minnesanteckningar från föregående möte, 14 maj 2013, gås
igenom och läggs till handlingarna.
Den 26 augusti bjöd BRÅ-utskottet i Götene kommun in till en
nätverksträff för att se om intresse finns att samverka. BRÅgrupperna i grannkommunerna Lidköping, Skara, Skövde och
Mariestad deltog på träffen. Samtliga var positiva till att bilda ett
nätverk. Åke Fransson och Dag Högrell är nätverkets
kontaktpersoner. Värdskapet är ambulerande. Bildande av
nätverket sker i 13 december i Töreboda.
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6. Folkhälsorådets mål 2014 Verksamheternas styrkort byts ut mot mål 2014. Det är fyra
övergripande mål som ska gälla för alla verksamheter inom
kommunen med ett fokusområde. Beslut. Presidiet får i uppdrag
att titta på mål för Folkhälsorådet och mejla ut till övriga för
kännedom. Före sista oktober ska målen vara inskickade till
Hälso- och sjukvårdsnämnden.
7. Folkhälsoperspektiv i
Det är viktigt att Folkhälsorådet tänker till kring viljeinriktning.
Framtidsplanen
Vad vill politiken? Vad ska vi sikta mot? Hur vill vi att det ser
ut i Götene år 2030? Ett förslag till text gås igenom, diskuteras
och revideras.
Förslaget bearbetas under hösten på dialogmöte i
Kommunfullmäktige för att sedermera samordnas med övriga
beredningars arbete i Framtidsplanen.
8. Var så god och sitt!
Friskvårdssatsningen ”Var så god och sitt!” fortsätter. En idé som
undersöks är om de bänkar som finns på Medeltidens värld kan
placeras ut på olika platser runt om i kommunen. Frågan har
också gått till stadsarkitekten.
9. Folkhälsopris 2013
Hälso- och sjukvårdsnämndernas årliga folkhälsopris går nu att
söka. Från Götene kommun skickar vi in
träffpunktsverksamheten för äldre samt Götene
företagskooperativs verksamhet.
10. Ansökan Vården &
Två ansökningar till Folkhälsorådet, en från arbetsgrupp Vården &
Kyrkan
Kyrkan angående en föreläsning om livet i rullstol på 7 000 kr,
en från studieförbunden om att ordna en kick off i arbetet med
medborgardialogerna kring Framtidsplanen på 5 000 kr. Beslut.
Båda ansökningarna beviljas.
11. Rapport från Hälso- och
Linnéa Andersson informerar om Hälso- och sjukvårdsnämndens
sjukvårdsnämnden
utvecklingsdagar 5-6 september. De hade lyssnat till en bra
föreläsning om rättigheter med föreläsare Anna Jakobsson och
Jan Tärnäng. Kan detta vara något för kommunen?
12. Övriga frågor
Karl-Arne Hennersten informerar kort om Trädgårdstjänst,
Kommunens naturvårdslag, kooperativet Hållbart avstamp samt
Kyrkornas second hand.
Tove informerar kort om Mångfaldsveckan v. 26. En lyckad vecka
med ca 1 000 besök, avslutades med invigning av Solbackens
lekplats.
Tove informerar om invigningen av Götenes skatepark den 24
augusti. Också en lyckad tillställning. Filmer från de ovan
nämnda visas på Folkhälsorådets möte den 10 december.
Seniordagen firade 10 år den 11 september. Ca 600 besökare.
Kommande föreläsningar: Barnkonvention och Barnfattigdom, 4
oktober, Skara. På väg mot 2020! 11 oktober, Falköping.
Dopningsföreläsning med Tommy Moberg, 23 oktober, Götene.
Heldag för Folkhälsoråden i Skaraborg, 22 november, Hjo.
13. Nästa möte
Nästa möte är tisdagen den 10 december. Plats ännu ej bestämt.
Ordförande Åke Fransson tackar för visat intresse, önskar trevlig
höst och avslutar mötet med att dela ut en bok om barns
rättigheter.
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