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Folkhälsorådet 
 

Plats och tid 
 

Kinnekullesalen, Centrumhuset, 23 januari, kl. 13.30-14.30 

Närvarande 
 

Susanne Andersson (c) ordf. Kommunstyrelsen  

Åsa Karlsson (s) Kommunstyrelsen  

Isabella Carlén (kd) ordf. Nämnden för Kultur, utbildning och fritid  

Marita Hellqvist (s) Nämnden för Kultur, utbildning och fritid  

Lars Waldefeldt (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 

Sebastian Clausson (s) Östra hälso- och sjukvårdsnämnden  
Övriga deltagande (insynsplats) VERKSAMHETSKONTAKTER:   

Tove Wold-Bremer, Skaraborgsenheten, avdelning folkhälsa   

Åsa Karlsson, Samhällsbyggnad, ej närvarande 

Dag Högrell, Serviceenheten 

Leif Lagegren, Barn och utbildning, ej närvarande  

Lena Vestlin, Närhälsan, ej närvarande 

Eva Sellermark, Folktandvården 

Mikael Knutsson, Näringslivsföreningen, ej närvarande 

Elisabeth Oliv, kommunpolis 

Ärende Anteckningar 

1 Minnesanteckningar Minnesanteckningar från mötet den 18 november 2019 läggs till 

handlingarna. 

2 Folkhälsorådets 

verksamhetsberättelse 

2019 

Tove Wold-Bremer går igenom förslaget till verksamhetsberättelse 

för Folkhälsorådet 2019. Medel för 2019 gick inte åt 19 000 kr 

lämnas tillbaka till kommun och region. 

Beslut. Rådet beslutar att godkänna förslaget. 

Tove Wold-Bremer ger också en muntlig rapport om utförda 

aktiviteter 2019. 

3 Folkhälsorådets mål och 

budget 2020 

Tove Wold-Bremer går igenom Folkhälsorådets mål och budget 

för 2020.  

Beslut. Rådet beslutar att godkänna förslaget. 
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4 Polisen informerar Elisabeth Oliv informerar att utifrån polisens synhåll är lägesbilden 

i Götene kommun bra. Inget särskilt som sticker ut. 

Elisabeth har sammanställt medborgardialogen 2019 och den finns 

tillgänglig för den som är intresserad, där visar det sig att 

tryggheten (bland dem som svarat på enkäten) är fortsatt mycket 

hög.  

Personalförändringar. Fredrik  Malm är tillförordnad 

polisområdeschef för hela polisområde Skaraborg. Mats Bergström 

är tillfällig biträdande chef i Polisregion Väst. Mattias Linzie är 

kanslichef i Skaraborg. 

 

Dag Högrell berättar att Götene kommun ligger på plats 59 av 290 

i Öppna jämförelser trygghetsmätning Trygghet och Säkerhet 

2019. 

Detta är en bra indikator som styrker siffrorna i medborgardialogen 

och som bl.a. bottnar i den goda samverkan som finns mellan 

kommun-polis-den privata sektorn i Götene kommun. 

5 Rapport från Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 

Arbetet med övervakad tandborstning på förskola ska inte 

fortsättningsvis vara i Hälso- och sjukvårdens regi. 

6

6

6 

6 Rapport från 

Folktandvården, Närhälsan 

och Näringslivsföreningen 

Eva Sellermark informerar om arbetet på Folktandvården. En 

ungersk läkare börjar nästa vecka. Fortfarande en tandläkare och 

en hygienist fattas. 

Ett önskemål är att Folktandvården är med på ett möte med 

förskolecheferna för att informera om vikten av tandborstning 

på förskola. Isabella Carlén tar med sig frågan till nämnden. 

1.  7 Övriga frågor Tove Wold-Bremer framför hälsning från kulturen i form av tips 

om filmfestivalsinvigning den 24 januari på Biograf Göta Lejon. 

2.  8 Nästa möte Nästa möte är den 12 maj kl. 13.30-15.30. 

3.  9 Mötet avslutas Ordföranden tackar och avslutar mötet. 

 

 

Vid pennan Tove Wold-Bremer 


