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Plats och tid

Naturbruksgymnasiet Uddetorp, 2 september, kl.8.30-14.30

Närvarande

FÖRTROENDEVALDA:
Åke Fransson ordf. (S ) Kommunfullmäktige
Johnny Johansson (C) ers. Kommunfullmäktige
Ann-Marie Widegren (M) vice ordf. Kommunstyrelsen
Eva-Lena Öman (V) ers. Kommunstyrelsen
Ulrika Durk (S) ers. Barn- och ungdomsberedningen
Kerstin Wiklund (MP) Vuxenberedningen
Gun Gustafsson (S) Räddningsnämnden
VERKSAMHETSKONTAKTER:
Karl-Arne Hennersten enhetschef Kvalitet och Utveckling
Dag Högrell risk- och säkerhetsansvarig Serviceenheten
Anders Olofsson verksamhetschef Kinnekullehälsan vårdcentral
Tove Wold-Bremer folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten

Övriga deltagande

Rogher Selmosson, kommundirektör, Margareta Holmberg,
Elevhälsans rektor, Anne-Marie Johansson, verksamhetsutvecklare,
Marianne Olsson, sektor Välfärd, Olle Isaksson, sektor Välfärd.

Ärende

Anteckningar

1.Gemensam
utvecklingsdag för
Folkhälsoråden i
Lidköping, Skara och
Götene samt kommunens
lednings- och
beredningsgrupp
2.1. Mötes öppnas

Tema psykisk hälsa. Föreläser under förmiddagen gör Jan Dalgren,
verksamhetschef för Psykisk hälsa i Lidköpings
primärvårdsområden, Elevhälsans rektor Margareta Holmberg och
Mikael Romild, utbildningsledare på Suicidprevention i Väst.
Kommunvisa diskussioner och en gemensam lunch (kl.8.30-13.00).
Därefter fortsätter Götene Folkhälsoråd sitt möte.

3.2. Föregående
minnesanteckningar
4.3. Folkhälsorådets
styrkort 2012

Inga synpunkter på föregående mötes anteckningar.

5.4. Samverkansavtal för
ökad säkerhet 2011

Ordförande Åke Fransson inleder mötet.

Folkhälsoplaneraren
presenterar ett förslag till styrkort för
Folkhälsorådet 2012.
Beslut. Förslaget godkänns med ett tillägg om område för
stimulansprojekt; kost och motion. Styrkortet skickas till Hälsooch sjukvårdsnämnden för kännedom.
Säkerhetssamordnaren informerar om samverkansavtalet mellan
kommun och polis. Detta avtal är nu påskrivet. Avtalet ska nu ut
för kännedom till t.ex. chefsgruppen. Säkerhetssamordnaren och
Polisen följer upp avtalets åtgärder.
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5. Trygghet och säkerhet Trygghet och säkerhet lyfts i Sveriges kommuner och landstings
Öppna jämförelser. Götene kommun ligger bra till som sjuttonde
tryggaste kommunen i landet. Detta behöver marknadsföras bättre
för att medborgarna ska känna sig trygga.
6.6. Sveriges bästa hälsa
Skarborg ska ha Sveriges bästa hälsa år 2020, enligt visionen i den
strategiska planen för folkhälsoarbetet i Skaraborg.
Folkhälsoplaneraren informerar om ett arbete som gjorts för att
kunna mäta detta.
Mer om detta på nästa möte då Stefan Svallhage från Hälso- och
sjukvårdskansliet deltar.
7.7. Återupptagning av
Gällande återupptagning av områdesbevakning i kommunen ges
områdesbevakning i
uppdrag till Brå-utskottet att arbeta vidare med frågan.
kommunen
8.8. Rapporter
- Folkhälsoplaneraren har ansökt hos Allmänna arvsfonden om
medel till en utbildning i Barnkonventionen. Den ska rikta sig till
elevråd, politiker, tjänstemän, föreningar och kyrkor. Svar i mitten
av september.
-Seniordag den 7 september i Parken Götene. Folkhälsorådet deltar
med information om säkerhet och hälsa.
- Idébytardag Det goda livet, tema psykisk hälsa hos barn och
ungdom, 2 november, Skara.
9.9. Övriga frågor
-Anders Olofsson kommer under nästa möte informera om arbetet
med FaR (Fysisk aktivitet på recept) på Kinnekullehälsans
vårdcentral.
-Säkerhetssamordnaren funderar på en ny trygghetsvandring i
kommunen. Förslag från ordföranden att undersöka möjligheten att
ta hjälp av en konsultfirma.
10.
10. Förslag till
Fyra möten planeras under året. Förslag måndag eftermiddag.
mötestider 2012
Ordföranden återkommer i frågan om datum.
11.
11. Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
12.
12. Nästa möte

Måndag den 21 november, Oasen Vara, Vara kommun.
Studiebesök heldag.

Vid pennan

Tove Wold-Bremer
Folkhälsoplanerare

Åke Fransson
Ordförande

