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Folkhälsorådet
Plats och tid

Centrumhuset, Götene den 14 maj 2013, kl. 13:00 - 16.30

Närvarande

Åke Fransson ordf. (S ) Kommunfullmäktige X
Johnny Johansson (C) vice ordf. Kommunfullmäktige
Ann-Marie Widegren (M)vice ordf. Kommunstyrelsen X
Eva-Lena Öman (V) ersättare, Kommunstyrelsen X
Arnold Cedving (KD) Samhällsbyggnadsberedningen
Kjell Gustavsson (C) ersättare Samhällsbyggnadsberedningen
Gunilla Sundbeck (GF) Vuxenberedningen
Kerstin Wiklund (MP) ersättare Vuxenberedningen
Ulrika Durk (S) ersättare Barn och ungdomsberedningen X
Gun Gustafsson (S) Räddningsnämnden
Lars Widegren (M) ersättare Räddningsnämnden X
Kerstin Karlsson (S) Utförarstyrelsen
Linnéa Andersson (M) Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 X
Magnus Gunnarsson (MP) Hälso- och Sjukvårdsnämnd 9 X

Övriga deltagande (insynsplats)

VERKSAMHETSKONTAKTER:
Dag Högrell, risk- och säkerhetsansvarig Serviceenheten X
Tove Wold-Bremer, folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten X
Karl-Arne Hennersten, Kvalitet och utveckling
Catrine Persson, verksamhetsutveckare Fritid/Ungdom X
Anders Olofsson, Kinnekullehälsan X
Anders Johansson, platsbefäl Polisen
Marianne Olsson, Sektor Välfärd, kl.13.00-13.30
Robert Olsson, Sektor Välfärd, kl. 13.00-13.30
Chritoffer Eriksson, Ekonomi, kl. 13.00-13.30
Louise Ahlgren, Försäkringskassan, kl 13.30-14.00

Ärende

Anteckningar

1. Socioekonomisk rapport

Marianne Olsson, Robert Olsson och Christoffer Eriksson
presenterar rapporten IFO-platser på Götene Företagskooperativ
– är det lönsamt? Rapporten visar att det är lönsamt. Rapporten
finns att få från Tove.
Louise Ahlgren, Försäkringskassan, informerar om verksamhet, det
nya samarbetet med Arbetsförmedlingen samt det nya
kundvänliga perspektivet. Ahlgrens bilder finns att få från Tove.
Minnesanteckningar från föregående möte, 5 februari 2013, gås
igenom och läggs till handlingarna. Två nya medlemmar hälsas
också välkomna, Kerstin Karlsson, Utförarstyrelsen och Catrine
Persson, verksamhetsutvecklare Fritid/Ungdom.
Tove Wold-Bremer delar ut och går igenom rapporten
Levnadsförhållanden i Skarborg 2013.
Catrine Persson berättar om Skateparken som är på gång att byggas
i Götene kommun, placerad vid Västerbybadet.
Beslut. Folkhälsorådet sponsrar parken med 10 000 kr och blir en
silversponsor. Invigning 24 augusti.

2. Information från
Försäkringskassan
3. Minnesanteckningar från
föregående möte

4. Levnadsförhållanden i
Skaraborg 2013
5. Skatepark i Götene
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Vecka 26 är det Mångfaldsvecka i Götene kommun. Programmet är
i stort färdigt. Folkhälsorådets aktivitet är att plantera
tomatplantor.
7. Ansökningar inkomna till Folkhälsorådets presidium har beviljat tre ansökningar sedan förra
Folkhälsorådet
mötet; utbildning i spädbarnsmassage till Vårdcentralen 5 000
kr, föreläsning för högstadiet om nätmobbning 5 000 kr samt
2 000 kr i prispengar till Göteneklassikern, tävling för
kommunanställda.
Fyra nya ansökningar har inkommit. Beslut. En idrott för alla 4 100
kr. Levandegörande av Lundsbrunns historia genom
filmdokumentation 5 000 kr, Mer aktivitet under skoltid 6 000
kr. Resa till Spanien 0 kr.
8. Folkhälsoperspektiv i
Det är viktigt att Folkhälsorådet tänker till kring viljeinriktning.
Framtidsplanen
Vad vill politiken? Vad ska vi sikta mot? Skaraborgarna ska ha
bäst hälsa år 2020. Hur vill vi att det ser ut i Götene år 2030?
Förslag skickas till Tove före semestern. Förslaget bearbetas under
hösten i Folkhälsorådet samt på dialogmöte i
Kommunfullmäktige. För att sedermera samordnas med övriga
beredningars arbete i Framtidsplanen.
9. Nätverksträff BRÅ
BRÅ-utskottet i Götene kommun bjuder in till en nätverksträff för
att se om intresse finns att samverka. Inbjudan skall gå till
BRÅ-grupperna i grannkommunerna Lidköping, Skara, Skövde
och Mariestad. Träff i augusti planeras.
10. Polisen informerar
Dag Högrell informerar om den senaste brottsstatistiken.
Åke Fransson informerar om bryggsamverkan. Skylt borde finnas.
11. Rapport från Hälso- och
Magnus Gunnarsson informerar om att barnhälsovården är svårt
sjukvårdsnämnden
pressad och saknar resurser för de behov som finns. Information
om nämndernas strategiska plan med visionen Skaraborgarna
ska ha bäst hälsa år 2020. Stöd till kommuner med utsatta
grupper. Samverkan ska öka mellan föreningar och folkbildning.
Linnéa Andersson informerar om vårdprognos, vi blir äldre och
äldre och vårdbehoven ökar. Verksamhetsberättelser från
Folkhälsoråden har klubbats. Ett arbete med uppsökande
tandvård för äldre har påbörjats.
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12. Övriga frågor

Anders Olofsson informerar om ett nystartat samarbete tillsammans
med Västerbybadet. Fysisk aktivitet på recept skrivs ut av
Kinnekullehälsan och badet stöttar med den fysiska aktiviteten.
Det skrivs ut få recept på fysisk aktivitet i Götene kommun, nu
kan även distriktssköterskor förskriva för att avlasta läkarna.
Vårdcentralen arbetar även med läkemedelsgenomgångvid fler
än fem läkemedel.
Tove Wold-Bremer informerar om en nationell störa
langningskampanj ”Tänk om” som Götene kommun deltar i och
visar detta material.
Den 10 juni kl 16.00-18.00 samarbetar Folkhälsorådet,
Fritid/Ungdom, Polisen och Folkhälsorådet kring en aktivitet
utanför Systembolaget. Frivilliga från rådet anmäler sig till
Tove.
På skolavslutningen den 14 juni trygghetsvandrar två föreningar
tillsammans med fältassistenterna. Frivilliga från Folkhälsorådet
anmäler sig till Tove.
Arbetet med ett dopningsfritt Skaraborg har nu startat på
Västerbybadet och Life Club.
Seniordag onsdag den 11 september. Hälso- och sjukvårdsnämnden
har medborgardialog på plats.
En friskvårdssatsning mellan Folkhälsorådet och näringslivet
planeras. Få bänkar finns i kommunen och Folkhälsorådet köper
in två bänkar och utmanar företagarna att göra det samma.

13. Nästa möte

Nästa möte är tisdagen den 17 september kl. 13.00.
Ordförande Åke Fransson tackar för visat intresse, önskar trevlig
sommar och avslutar mötet.

Vid pennan/pc:n

Tove Wold-Bremer

