
   

 MINNESANTECKNINGAR 

 

1 (2) 

 

Folkhälsorådet 

 
Plats och tid 
 

Kinnekullesalen, den 25 februari 2014, kl. 13:00 - 16.00 

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   

Arnold Cedving (KD) Samhällsbyggnadsberedningen  

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   

Kerstin Karlsson (S) Utförarstyrelsen X 

Linnéa Andersson (M) Hälso- och sjukvårdsnämnd 9  X 

Magnus Gunnarsson (MP) Hälso- och Sjukvårdsnämnd 9  

 
Övriga deltagande (insynsplats) VERKSAMHETSKONTAKTER: 

Dag Högrell, risk- och säkerhetsansvarig Serviceenheten X  

Tove Wold-Bremer, folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten  X 

Karl-Arne Hennersten, Kvalitet och utveckling X 

Catrine Persson, verksamhetsutveckare Fritid/Ungdom  

Anders Olofsson, Kinnekullehälsan  X 

Helen Benjaminsen, platsbefäl Polisen X 

Mikael Lundgren och Martin Bolms, Lundsbrunns 

samhällsförening, kl. 13.00-13.30. 

Roger Almgren, Räddningstjänsten, kl. 13.30-15.00 

Ärende Anteckningar 

1.  Mötet öppnas Mötet öppnas. Alla hälsas välkomna. 

2.  Fågelliv och 

holkbyggande i 

Lundsbrunn 

Mikael Lundgren och Martin Bolms, berättar om projektet. Syftet 

är att ge människor i alla åldrar en möjlighet att samarbeta och 

mötas samt att skapa en lustfylld mötes- och vandringsplats för 

människor i alla åldrar. Drygt 70 stycken holkar har gjorts av 

lundsbrunnsborna. En bonus blir att stärka fågellivet i 

Lundsbrunn. Vernissage i Brunnsparken den 23 mars. Se gärna 

på www.holkfabriken.se  

3.  Minnesanteckningar från 

föregående möte 

Minnesanteckningar från föregående möte (10/12-2013) gås 

igenom och läggs till handlingarna. 

http://www.holkfabriken.se/
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4.  Ungdomsbrandkår Roger Almgren och Räddningstjänsten i Skara-Götene har skickat 

en ansökan till Folkhälsorådet om att starta en 

Ungdomsbrandkår. Brandmän leder projektet och är goda 

förebilder för ungdomarna. Både killar och tjejer, i en blandning 

av ungdomar som har det jobbigt i skolan och sådana som 

fungerar bra. 10-15 ungdomar bildar en grupp som träffas på 

brandstationen vid tio tillfällen/termin efter skoltid. 

Inriktningsbeslut. Start i Götene kommun vårterminen 2015. 

Folkhälsorådet står för kostnaden. 

5.  Förslag Folkhälsorådets 

verksamhetsberättelse 

2013 

Tove Wold-Bremer går igenom Folkhälsorådets 

verksamhetsberättelse för 2013.  

Beslut. Folkhälsorådets verksamhetsberättelse godkänns. 

6.  Förslag stimulansprojekt 

2014 

Tove Wold-Bremer redogör för förslaget på stimulansprojekt 2014. 

De synpunkter som kom avslutas i Folkhälsorådets presidie. En 

kort presentation av stimulansprojekten samt fullständig 

ansökan finns hos planeraren. Projekten offentliggörs på en 

pressinformation följande vecka.  

Beslut. Förslaget Folkhälsorådets stimulansprojekt 2014 antas. 

7.  Budget 2014 Budget 2014 går igenom. Folkhälsorådet satsar bl.a., förutom 

stimulansprojekten, på en ungdomskulturfestival i mångfaldens 

tecken, ett drogförebyggande projekt kring skateparken och en 

utbildningssatsning gällande föräldrar, barn och mat.  

8.  Polisen informerar Kort information från polisen. Läget är lugnt i Götene. Tips om att 

titta på polisens hemsida www.polisen.se  

9.  Rapport från Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 

Linnéa Andersson informerar från Hälso- och sjukvårdsnämndens 

möte, som innehöll bl.a. årsredovisning, upphandling av 

mammografi, brist på psykiatriker i länet och handlingsplan för 

kommunikation för 2014. 

10.  Övriga frågor Anders Olofsson informerar kort om Kinnekullehälsans 

organisation. 

Folkhälsorådets stöttar Fritid/Ungdom med t-shirts till Sista natten 

med gänget. 

Beslut. Folkhälsorådet står för 15 000 kr till t-shirts till niornas 

skolavslutning, Sista natten med gänget. 

Tove tipsar om föreläsning Att våga möta alla barn, Lidköping, 11 

mars. 

Tove informerar kort om vad som är på gång inom folkhälsoarbetet 

2014. 

11.  Nästa möte Nästa möte är tisdagen den 20 maj kl. 13.00. 

12.  Mötet avslutas Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse. 

 

 

 

Vid pennan/pc:n 

 

Tove Wold-Bremer 

http://www.polisen.se/

