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Plats och tid

Sessionssalen, Centrumhuset, 7 maj, kl.13.00-16.45

Närvarande

FÖRTROENDEVALDA:
Åke Fransson ordf. (S ) Kommunfullmäktige X
Johnny Johansson (C) vice ordf. Kommunfullmäktige X
Ann-Marie Widegren (M)vice ordf. Kommunstyrelsen X
Eva-Lena Öman (V) ersättare, Kommunstyrelsen X
Arnold Cedving (KD) Samhällsbyggnadsberedningen X
Kjell Gustavsson (C) ersättare Samhällsbyggnadsberedningen
Gunilla Sundbeck (GF) Vuxenberedningen
Kerstin Wiklund (MP) ersättare Vuxenberedningen
Håkan Ernklev (FP) Barn- och ungdomsberedningen X
Ulrika Durk (S) ersättare Barn och ungdomsberedningen
Gun Gustafsson (S) Räddningsnämnden
Lars Widegren (M) ersättare Räddningsnämnden X
Clemens Nordentoft (GF) ersättare Utförarstyrelsen
Linnéa Andersson (M) Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 X
Magnus Gunnarsson (MP) Hälso- och Sjukvårdsnämnd 9 X
VERKSAMHETSKONTAKTER:
Karl-Arne Hennersten, Kvalitet och utveckling X
Dag Högrell, risk- och säkerhetsansvarig Serviceenheten X
Tove Wold-Bremer, folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten X
Anders Olofsson, Kinnekullehälsan X
Anders Johansson, platsbefäl Polisen X
Johnny Persson, Näringslivsföreningen
Carina Thörn, samhällsföreningen, Hällekis
Eva-Marie Bureman, samhällsföreningen Lundsbrunn

Övriga deltagande

Anders Johansson, utvecklingsledare Rädda barnen
Alexandra Lange, projektledare, Rädda barnen

Ärende

Anteckningar

1.Föreläsning Rädda
barnen
2.1. Mötet öppnas

De två första timmarna av mötet vigs åt en föreläsning i ämnet
Barnkonventionen samt barnfattigdom, därefter fortsätter
Folkhälsorådets möte, kl. 15.00-16.45.
Ordförande inleder mötet.

3.2.Minnesanteckningar
från föregående möte

Minnesanteckningar från föregående möte (20/2-12) gås igenom.
Inga synpunkter.
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Götene kommun har sedan 2005 lagt 10 kr per invånare för folkhälsoinsatser. Hälso- och sjukvårdsnämnden har bidragit samma
summa. Nu finns möjligheten att höja denna summa till 15 kr per
invånare från nämndens sida förutsatt att kommunen höjer med
samma summa.
Beslut. Folkhälsorådet beslutar, föreslå KS om en höjning från 10
kr till 15 kr per invånare. Att denna ökning av medel för
folkhälsoinsatser sker from 1/1 2013. KS tillskriver HSN-9 om att
för Götene. Öka bidraget från regionen med samma summa.
5.4. Antilangningskampanj Tove Wold-Bremer informerar om antilangningskampanjen i
Götene kommun. Inför skolavslutningen skickas varje år ut ett brev
till målsmän i år 7-9, med uppmaning om att säga nej till langning.
Brevet innehåller även information om Tänk om, ett nationellt
informationsmaterial från Statens Folkhälsoinstitiut kring frågan,
samt Fritid/Ungdoms sommarprogram. På mötet diskuteras att
Folkhälsorådet och frivilliga ungdomar ska dela ut information
utanför Systembolaget inför skolavslutningen. Tider för detta
kommer senare.
5. Nattvandrarna
Dag Högrell informerar om att Nattvandrarna har svårt att få
frivilliga att ställa upp. Ett arbete från Skara och Lidköpings
kommuner lyfts upp. Där ställer föreningarna upp och nattvandrar
mot en ersättning som går till föreningarna i form av
föreningsbidrag. Beslut. Dag och Tove får i uppdrag att arbeta
vidare med frågan.
6.6. Trygghetsvandring
Dag Högrell informerar om att trygghetsvandringen är den 31 maj
med Bo Grönlund. Han startar kl. 9.00 och summerar dagen på
eftermiddagen. Då Grönlund kommer den 30 maj på kvällen, gör
han även en kvällsvandring.
7.7. Upphandling
Dag Högrell informerar om upphandlingen som pågår. I februaribevakning
mars 2013 ska det nya avtalet träda i kraft.
8.8. Polisen informerar
Anders Johansson, platsbefäl, polisområde Skaraborg, tar över
representationen i Folkhälsorådet efter närpolis Hans Järrebring.
Bostadsinbrotten har ökat i Skaraborg, även i Götene kommun. En
del skadegörelse runt om i kommunen, bl. a. på vissa skolor samt i
Hällekis. Extra rondering pågår vid de utsatta platserna.
Angående det mobila poliskontoret arbetar Anders på att försöka få
bilen att åka runt i Götene kommun. Möte skall ske med ansvarig,
Carina Lundahl.
9.9. Rapport från HälsoLinnea Andersson informerar från Hälso- och sjukvårdsnämndens
och sjukvårdsnämnd 9
delårsrapport, ekonomin är god för tillfället.
Mål och inriktning för 2013 har diskuterats, samt verksamhetsberättelserna från Folkhälsoråden 2011 har godkänts.
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10.
10. Övriga rapporter

11.
11. Övriga frågor

12.
12. Mötet avslutas
13.
13. Nästa möte

-Tove Wold-Bremer informerar kort om en rapport,
Behovsunderlag för planering av hälso- och sjukvård samt
folkhälsoarbete Skaraborg 2012. Götene kommun ligger bra till på
de flesta områden, sticker dock ut negativt när det gäller daglig
rökning, karies hos sexåringar och eftergymnasial utbildning.
-Karl-Arne Hennersten informerar om vad Götene kommun kan
göra för att bidra till att Skaraborgarna ska ha Sveriges bästa hälsa
2020, enligt folkhälsorådets beredningsgrupp och kommunens
ledningsgrupp. Materialet finns att få från Karl-Arne eller Tove.
Diskussion kring Bunkeflo-modellen, att öka den fysiska
aktiviteten i skolan, att psykisk ohälsa skapar inaktivitet och att öka
förskrivningen av fysisk aktivitet på recept.
-Certifiering av trygga, säkra och utvecklande skolor. Förslag att
avsluta arbetet. Den nya skollagen ställer det kravet på kommunen
om säkerhet. Frågan bordläggs till nästa möte.
-Götene kommun är en av de 28 kommuner som valts till
remissinstans för betänkandet till En sammanhållen svensk polis.
Åke Fransson, Dag Högrell och Anders Johansson åker till
Stockholm den 9 maj i frågan.
-Viktigt är att alla ersättare i de olika politiska beredningarna
kommer på Folkhälsorådets möten, inte bara de ordinarie.
Ordföranden tackar för visat intresse, önskar alla en trevlig sommar
och avslutar mötet.
Nästa möte fredagen den 14 september 2012, kl. 08.00-15.00,
Lidköping. Gemensam utvecklingsdag för folkhälsoråden i Skara,
Götene och Lidköping, med efterföljande folkhälsoråd. Tema
hälsofrämjande samhällsplanering.

Vid pennan

Tove Wold-Bremer
Folkhälsoplanerare
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Åke Fransson
Ordförande

