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Folkhälsorådet
Plats och tid

Götenesalen, den 17 maj, 2016, kl. 13.30 - 16.00

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, ej närvarande
Ove Karlsson (s) v. ordf. Räddningsnämnden
Clemens Nordentoft (gf) Service och teknik
Annette Carlsson (m) Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, ej
närvarande
Rebecka Berling (m) Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, ej
närvarande
VERKSAMHETSKONTAKTER:
Tove Wold-Bremer, Folkhälsoenheten
Åsa Karlsson, Samhällsbyggnad
Dag Högrell, Serviceenheten
Leif Lagegren, Barn och utbildning
Anders Olofsson, Kinnekullehälsan, ej närvarande
Eva Sellermark, Folktandvården
Johan Olofsson, Näringslivsföreningen, ej närvarande
Oscar Svantesson, kommunpolis

Övriga deltagande (insynsplats)

Ulla Knutsson, integrationsstrateg
Ärende

Anteckningar

1. Studiebesök på
Familjecentralen

Studiebesök på Götene kommuns Familjecentral. Verksamhetschef
Susann Sundberg berättar om verksamheten. Familjecentralen är en
mötesplats för hemmavarande föräldrar och barn, den ska stärka
föräldrar i föräldrarollen och ge möjlighet till råd och stöd av BVC,
MVC och socialtjänst.

2. Mötet öppnas

Mötet fortsätter i Götenesalen och alla hälsas välkomna.
Åsa Karlsson, ny chef för Samhällsbyggnad, ersätter Karl-Arne
Hennersten.
Minnesanteckningar från föregående möte, 2 februari, läggs till
handlingarna.

3. Minnesanteckningar
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4. Nätverk suicidprevention

Tove Wold-Bremer informerar om att Götene kommun gått med i
ett nätverk för suicidförebyggande arbete. Med i nätverket finns
Töreboda, Mariestad, Gullspång och SPIV, Suicidprevention i
Väst. Vi som kommun får hjälp att starta eller utveckla ett
suicidpreventivt arbete samt öka förståelse för, och kunskap om,
suicidprevention och hur ett sådant arbete kan gå till.

5. Integration och
supportgrupper

Ulla Knutsson, integrationsstrateg, informerar om hur arbetet med
supportgrupper på Brännebronas och Lundsbrunns asylboende
fungerar samt om situationen i kommunen.
Den 23 maj kl.15.00-18.00, är det yrkes- och kompetensmässa i
Centrumhuset där alla är välkomna.
Ulla informerar också om Yrkesdörren, www.yrkesdorren.se, ett
matchningsverktyg för kontaktskapande som kan leda till arbete.
Kommunpolis Oscar Svantesson informerar om den nya
polisorganisationen med en polismyndighet, en rikspolischef,
Dan Elisasson, och sju regioner. Chef för vår region är Klas
Friberg och polisområdeschef är Helena Trolläng.
Oscar Svantesson och Dag Högrell informerar och visar film om
samverkan samt medborgarlöfte. Medborgardialoger kommer att
hållas på Götenelördagen och Seniordagen samt på
Liljestensskolan, m.m. En aktivitetsplan finns.
Ingen rapport.

6. Medborgarlöfte

7. Rapport från Hälso- och
sjukvårdsnämnden
8. Rapporter

Ingen rapport.

9. Övriga frågor

Tove Wold-Bremer informerar om kommunens
sommarlovsaktiviteter. Den färdiga foldern mejlas ut till rådet
för kännedom.

10.. Nästa möte

Nästa möte den 13 september kl. 13.30-16.00.

11.. Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och önskar alla en trevlig
sommar. Mötet avslutas.

Vid pennan/pc:n Tove

Wold-Bremer

