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Folkhälsorådet 
 

Plats och tid 
 

Kinnekullesalen, Centrumhuset, 28 januari, kl. 13.30-15.30 

Närvarande 
 

Susanne Andersson (c) ordf. Kommunstyrelsen  

Åsa Karlsson (s) Kommunstyrelsen  

Isabella Carlén (kd) ordf. Barn- och utbildningsnämnden, ej 

närvarande  

Marita Hellqvist (s) Barn- och utbildningsnämnden, ej närvarande  

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, ej 

närvarande 

Sebastian Clausson (s) Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, ej 

närvarande  
Övriga deltagande (insynsplats) VERKSAMHETSKONTAKTER:   

Tove Wold-Bremer, Skaraborgsenheten, avdelning folkhälsa   

Åsa Karlsson, Samhällsbyggnad 

Dag Högrell, Serviceenheten 

Leif Lagegren, Barn och utbildning, ej närvarande  

Fredrik Sunnemark, Unicare, ej närvarande   

Eva Sellermark, Folktandvården 

Mikael Knutsson, Näringslivsföreningen, ej närvarande 

Oscar Svantesson, kommunpolis 

Ärende Anteckningar 

1 Minnesanteckningar Minnesanteckningar från mötet den 19 november 2018 läggs till 

handlingarna. 

2 Folkhälsorådets 

verksamhetsberättelse 

2018 

Tove Wold-Bremer går igenom förslaget till verksamhetsberättelse 

för Folkhälsorådet 2018. Budget 2018 drogs över med 3 400 kr. 

Beslut. Rådet beslutar att godkänna förslaget efter justering. 

3 Folkhälsorådets mål och 

budget 2019 

Tove Wold-Bremer går igenom Folkhälsorådets mål och budget 

för 2019.  

Beslut. Rådet beslutar att godkänna förslaget. 

4 Dialog om folkhälsa och 

delregional samverkan 

Tove Wold-Bremer informerar om folkhälsoorganisationen i 

Skaraborg och delregional samverkan. Passet avslutas med en 

dialog om vad som är viktigt för att vi ska få ut största nytta av 

folkhälsorådet. Detta samlas ihop och tas med på 

folkhälsokonferensen den 11 april i Hova. 
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5 Polisen informerar Oscar Svantesson informerar om aktuell statistik, ett arbete i 

Alingsås vid namn Spindeln, samt att en trygghetsmätning har  

gjorts. Medborgarna i Götene upplever en minskad känsla av 

otrygghet.                                                                                 

Polisen upplever ett ökat problem med droger i samhället.        

Oscar avslutar inom kort sitt uppdrag som kommunpolis i Götene. 

6

6

6 

6 Rapport från 

Folktandvården 

Eva Sellermark informerar om arbetet på Folktandvården. De 

arbetar med bemanning och kölistor.  

Ett problem är att tandborstning på förskola som tidigare fungerat,  

inte fungerar längre. Ett fåtal förskolor borstar. Förskolechefen 

behöver ett politiskt beslut i frågan för att få igång arbetet igen. 

Ordföranden tar med sig frågan.  

1.  7 Övriga frågor Chefen för Skaraborgsenheten och en tandhygienist bjuds in till 

nästa möte. 

2.  8 Nästa möte Nästa möte är den 13 maj kl. 13.30-15.30. 

3.  9 Mötet avslutas Ordföranden tackar och avslutar mötet. 

 

 

Vid pennan Tove Wold-Bremer 


