
   

 MINNESANTECKNINGAR 

 

1 (2) 

 

Folkhälsorådet 
 

Plats och tid 
 

Götenesalen, Centrumhuset den 13 september 2017, kl. 13.00-

15.00, samt ungdomsgården Går´n. 
Närvarande 
 

Åsa Karlsson (s) ordf. Kommunstyrelsen  

Susanne Andersson (c ) Kommunstyrelsen  

Anders Månsson (gf) ordf. Barn- och utbildningsnämnden  

Marcus Källander (m) Barn- och utbildningsnämnden, ej 

närvarande  

Björn Cavalli Björkman (s) ordf. Socialnämnden  

Charlotte Öberg (m) Socialnämnden 

Ove Karlsson (s) v. ordf. Räddningsnämnden  

Clemens Nordentoft (gf)  Service och teknik, ej närvarande 

Annette Carlsson (m) Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, ej 

närvarande  

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

närvarande  
Övriga deltagande (insynsplats) VERKSAMHETSKONTAKTER:   

Tove Wold-Bremer, Folkhälsoenheten   

Åsa Karlsson, Samhällsbyggnad 

Dag Högrell, Serviceenheten 

Leif Lagegren, Barn och utbildning  

Anders Olofsson, Unicare  

Eva Sellermark, Folktandvården 

Mikael Knutsson, Näringslivsföreningen, ej närvarande 

Oscar Svantesson, kommunpolis 

Susanne Sundberg, Familjecentralen, kl. 13.00-14.00 

 

Ärende Anteckningar 

   Studiebesök på ungdomsgården Går´n. Fritid-Ungdom visar runt i 

de nya lokalerna. 

1.  Mötet öppnas Mötet öppnas och ordförande hälsar alla välkomna. 

2.  Minnesanteckningar Minnesanteckningar från mötet den 16 maj läggs till handlingarna. 

3.  Famljecentralens arbete Susanne Sundberg informerar om Familjecentralens arbete. De 

erbjuder bl.a. matlagningsträffar till familjer tillsammans med 

Barnhälsovården, BHV, ett lyckat och omtyckt koncept. 

Leif Lagergren lyfter hemkunskapssalar i Västerby som finns till 

förfogande. Tove kollar om folkbildningen kan erbjuda fortsatt 

matlagning för föräldrarna. 

Familjecentralen är trångbodda, de kommer att få större lokaler när 

de får möjlighet att ta över gamla Café Esperanza och lokalen 

bredvid.  

4.  Folkhälsorådets mål 2018 Tove Wold-Bremer går igenom förslag till Folkhälsorådets mål 

2018. Beslut. Förslaget godkänns och skickas till Hälso- och 

sjukvårdsnämnden. 
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5.  Fysisk aktivitet i skolan Fysisk aktivitet påverkar den psykiska hälsan och inlärning hos 

barn och unga positivt, därför gör Barn och utbildning en 

satsning tillsammans med Folkhälsorådet. Båda parter avsätter 

etthundra tusen kronor vardera under 2018. Pengarna kan sökas 

av skolor för att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen och 

beslut tas av skolchef och folkhälsoplanerare.  

Beslut. Folkhälsorådet avsätter etthundra tusen kronor under 2018 

för att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen. 

6.  Folktandvården 

informerar 

Eva Sellermark informerar från verksamheten. Samarbete med 

Familjecentral och BHV rullar på. Nytt är att BHV delar ut 

tandborste och tandkräm vid åttamånadersbesöket. Två nya 

tandläkare har börjat och behöver bostad och skola. 

7.  Vårdcentralen informerar Anders Olofsson, Unicare, informerar kort om nya arbetssätt. Det 

är fortsatt svårt att få läkare till Götene, två tjänster fattas. I 

dagsläget löser konsulter frågan. 

8.  Polisen informerar Oscar Svantesson informerar från verksamheten. Sommaren har 

varit relativt lugn. Självmordsförsök och omhändertagning vid 

tvångsvård har dock stuckit ut negativt. Bostadsinbrott i Sil gör 

boende oroliga. Eu-toppmöte i Göteborg påverkar kommunerna 

i regionen under veckorna 45-47. 

     

9.  Rapport Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 

Ingen rapport. 

10.  Övriga frågor Tove Wold-Bremer informerar om gratis träning på både STC och 

Västerbybadets gym för ungdomar mellan 13-16 år. Folkhälsorådet 

står för kostnaden. 

Seniordag 14 september i Parken Götene. 

Tove Wold-Bremer flaggar för inbjudan till folkhälsokonferens på 

Flämslätt, Skara den 23 november, mejlas ut till rådet. Tema 

engagemang och tillit.                       

11.  Nästa möte Nästa möte är onsdag 29 november kl. 13.30-15.30, Samhällsskydd 

mellersta Skaraborg (Räddningstjänst). 

12.  Mötet avslutas Ordföranden tackar för mötet. 

 

 

Vid pennan Tove Wold-Bremer 


