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Folkhälsorådet 

 
Plats och tid 
 

Kinnekullesalen, den 15 september 2015, kl. 13.00 - 15.45 

Närvarande 
 

Åsa Karlsson (s) ordf. Kommunstyrelsen  

Susanne Andersson (c ) Kommunstyrelsen  

Anders Månsson (gf) ordf. Barn- och utbildningsnämnden  

Marcus Källander (m) Barn- och utbildningsnämnden  

Björn Cavalli Björkman (s) ordf. Socialnämnden  

Lars Waldefeldt (m) Socialnämnden 

Ove Karlsson (s) v. ordf. Räddningsnämnden, kl. 13.00-13.30  

Clemens Nordentoft (gf)  Service och teknik 

Annette Carlsson (m) Östra hälso- och sjukvårdsnämnden  

Rebecka Berling (m) Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, ej 

närvarande  
Övriga deltagande (insynsplats) VERKSAMHETSKONTAKTER:   

Tove Wold-Bremer, Folkhälsoenheten   

Karl-Arne Hennersten, Samhällsbyggnad  

Anders Olofsson, Kinnekullehälsan   

Eva Sellermark, Folktandvården  

Hans Järrebring, Polisen, kl. 13.00-13.30 

Dag Högrell, Serviceenheten, ej närvarande 

Johan Olofsson, Näringslivsföreningen, ej närvarande 

 

Tommy Hermansson, Emelie Bergsten, Michel Sandsjö,Tim Allen, 

Arbetsmarknadsenheten, kl. 13.00-14.15  

 

Ärende Anteckningar 

   Mötet öppnas Mötet öppnas. Alla hälsas välkomna. 

1.   Minnesanteckningar 

föregående möte 

 Minnesanteckningarna från föregående möte godkänns och läggs 

till handlingarna. Justering om närvarande. 

2.  Information Polisen Hans Järrebring informerar om läget i Götene kommun och går 

igenom aktuell statistik. 

3.  Stimulansprojekt Tillbaka 

på banan 

Emelie Berggren och Tommy Hermansson, 

Arbetsmarkandsenheten, informerar om verksamheten, ÅKA-

projektet samt stimulansprojekt Tillbaka på banan. 

4.  Förslag Folkhälsorådets 

mål 2016 

Tove Wold-Bremer går igenom förslaget till Folkhälsorådets mål 

2016. Förslaget godkänns med viss revidering. 

Beslut. Målen kommer att gälla från 2016 till 2018. 

5.  Ansökan Familjecentralen Tove Wold-Bremer går igenom en ansökan om utvecklingsdagar 

för Familjecentralen och dess samverkanspartner.  

Beslut. 5 000 kr till familjecentralens utvecklingsdagar. De är dock 

välkomna att söka mer medel under 2016. 
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6.  Rapport Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 

Anette Karlsson rapporterar från nämndens senaste möte. Arbetet 

med den psykiska ohälsan bör förbättras och fler tidiga insatser i 

skolan bör göras inom regionen. Vidare ska skaderegistreringen 

på Skaraborgs sjukhus upphöra. Den ger för lite och kostar för 

mycket. 

Tove Wold-Bremer informerar om målet enligt den strategiska 

planen som finns för Skaraborgs folkhälsoarbete; Skaraborgarna 

ska ha Sveriges bästa hälsa år 2020. Uppföljning 2010-2015 

visar att Götene kommuns utmaningar fortsatt är fetma, 

självskattad hälsa, riskkonsumtion av alkohol, regelbunden 

fysisk aktivitet och daglig rökning. Dock har de tre sistnämnda 

utvecklats positivt under perioden. 

7.  Rapporter Inga rapporter. 

8.  Övriga frågor Tove Wold-Bremer informerar om kommunens HLR-grupp samt 

tar upp frågan om en utbildning för nya instruktörer. Kan 

Folkhälsorådet stå för en del av kostnaden under 2016. Vidare 

diskussion på nästa möte. 

Eva Sellermark informerar om Folktandvårdens verksamhet. Akuta 

ärenden och personalbrist gör att de inte kan ta in nya patienter i 

den utsträckning de önskar. Tandborstning på förskola och 

flourlackning i högstadiet är två framgångsrika arbetssätt som 

pågår. 

Med anledning av trafikantveckan står kommunekolog och 

folkhälsoplanerare och bjuder cyklister och gångare på frukost 

den 22 september vid det nya övergångsstället mot 

Liljestensskolan. Europeiska trafikantveckan är en 

upplysningskampanj som hålls 16–22 september varje år sedan 

år 2000. Kampanjen ska motivera till att cykla, gå och använda 

kollektivtrafik istället för att åka bil.   

9.  Ny representant  Ny representant i Folkhälsorådet från Näringslivsföreningen är 

Johan Olofsson, Ica.  

10.  . Nästa möte Nästa möte är den 8 december kl. 13.30-16.00. 

11.  . Mötet avslutas Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

Vid pennan/pc:n 

 

Tove Wold-Bremer 


