2010-11-16

MINNESANTECKNINGAR
Rådet för trygghet & folkhälsa

1 (3)

Plats och tid

Götenesalen, Centrumhuset, 15 november, kl.13.15-16.30

Närvarande

FÖRTROENDEVALDA:
Susanne Andersson ordf. (c ) Kommunfullmäktige
Kerstin Karlsson (s)Vice ordf. Servicenämnden
Åke Fransson (s) ers. Kommunfullmäktige
Ann-Charlotte Granander (s) ers. Vuxenberedningen
Arnold Cedving (kd) Samhällsbyggnadsberedningen (13.15-14.30)
Gustaf Hamilton (s) Tekniska nämnden
Linnéa Andersson (m) Hälso- och sjukvårdsnämnd 9
Kenth Selmosson (s) Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 (13.15-14.30)

VERKSAMHETSKONTAKTER:
Marianne Olsson sektorschef Välfärd
Dag Högrell risk- och säkerhetsansvarig Serviceenheten
Rose-Marie Borg folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten
Tove Wold-Bremer folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten
Hans Järrebring Polisen
Annika Pettersson Kinnekullehälsan Vårdcentral (13.15-14.30)
Johnny Persson, Näringslivsföreningen
Övriga deltagande

Lotta Persson, Götene Ridcenter
Lotta Andersson, Fritid-Ungdom
Catrine Persson, Fritid-Ungdom
Stefan Rubach, Fritid-Förening
Björn Janelöv, Flyktingmottagningen
Ann-Sofi Brinkemo, Folktandvården

Ärende

Anteckningar

1.1. Inledning av
ordförande
2.2. Mötestider 2011
3.3. Föregående
minnesanteckningar
4.4. Stimulansprojekt
Hästlycka

5.5.Kommunens
hjärtstartare,
utbildningsinsats

Ordföranden inleder mötet.
7 mars, 16 maj, 19 september och 21 november, alla tillfällen
kl. 13.15-17.00, Götenesalen, Centrumhuset, är bokad.
Kort genomgång av minnesanteckningarna av ordföranden.
Inga frågor.
Samverkansprojektet presenteras av Catrine Persson, Lotta Persson,
Lotta Andersson och Björn Janelöv. Ett nytt arbetssätt har
gett vinster inom bl.a. kunskap, integration och ökad trygghet i
grupperna.
Björn Janelöv gav även en kort presentation av
Flyktingmottagningens verksamhet samt Arbetsförmedlingens nya
reform.
Stefan Rubach går igenom bakgrund av uppdraget. Stefan
presenterar även påbörjad och kommande utbildningsinsats. Ett
tiotal personer inom studieförbunden kommer att få
instruktörsutbildning för att sedan kunna utbilda allmänheten i
Götene kommun.
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6.Samverkansavtal polis- Dag Högrell går igenom uppföljning av åtagandet av
kommun
handlingsplanen för 2010. Områden som gicks igenom och
diskuterades var skadegörelsebrott, bostadsinbrott, trafiksäkerhet
och trygghet i offentlig miljö (ÖPP, kraftsamling mot langning,
Trygghetsmätning, trygghetsvandring och samverkan med
Nattvandrarna i Götene kommun).
6.7.Övrig fråga
Kerstin Karlsson har ett önskemål om att båda vårdcentralerna
Vårdcentralernas
finns representerade i Rådet. Detta för att kontinuerligt bevaka de
representation i Rådet
små barnens situation (BVC). För att belysa detta diskuterades en
skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Operativa gruppen får i uppdrag att se över frågan.
7.8. Stimulansprojekt 2011 Rose-Marie Borg informerar om att elva stimulansansökningar har
kommit in hittills.
Operativa gruppen och Rådets nya presidie får i uppdrag att
handlägga och besluta om att bevilja medel till 2011 års
stimulansprojekt.
8.9. Fokus matglädje
Tove Wold-Bremer informerar om att Götene kommun deltar i ett
projekt Fokus matglädje som drivs av Hushållsningssällskapens
Förbund och Jordbruksverket är delfinansiär. Här lyfts den
offentliga måltiden.
9.10. Sammanställning
I samband med Seniordagen 9/9 och Förening- och friskvårdsmässa
Det trygga livet - Vad är 12/9 deltog Rådet med en ”minienkät” med 99 inkomna svar om
det för Dig?
trygghet. En prioriteringslista har sammanställts utifrån svaren.
Följande områden lyftes fram; grannar/familj, polis,
hälsa/sjukvård/äldreomsorg, samhörighet, ambulans,
boendemiljö/trafik, kommunens service och arbete.
Sammanställningen lämnas till Kommunstyrelsen för kännedom.
10.
11. Rapporter
-Trafikverkets nya organisation
-Ett friskare Sverige, uppmärksamhetsvecka vecka 19, fokus kost
och rörelse. Uppmuntra övriga verksamheter att delta. För mer
information, se www.fhi.se
-Hälsosamt åldrande, en förutsättning för ett hållbart samhälle,
1 oktober, Göteborg. Sju politiker från Vuxenberedningen var där.
-Idébytardag Det goda livet – Hur främjas psykisk hälsa hos barn
och ungdomar?, 3 november, Lidköping. Ca 400 personer deltog.
-Två stimulansprojekt medverkade under dagen, ett som
utställning och ett som seminarie, även Rådet medverkade med
utställning om Din mötesplats för idéer.
-Ok.Klyftamo, Inger Johansson, utsågs till Skarborgs
ungdomsledare 2010.
-Brottsstatistik i Götene kommun 2010.
-Rådet har sponsrat Informationskalender 2010-2011 till alla elever
i högstadiet.
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11.
11. Övriga frågor

12.
12. Mötet avslutas

13.
13. Nästa möte

Marianne Olsson har i ledningsgruppen tagit upp Ingvar Nilssons
erbjudande om utbildning för att värdera de socioekonomiska
effekterna av prevention, tidiga och samordnade insatser samt
rehabilitering. En skrivelse är gjord till Ksfu för ett beslut om ett
intresse finns från Götene kommun.
Marianne tar även upp överenskommelsen mellan kommun och
primärvårdens vårdcentral gällande Ungdomsmottagning och
familjecentral.
Samt att West Sweden och Götene kommun har träffats för att
analysera femton av kommunens utvecklingsidéer och vilka idéer
kommunen kan söka EU-medel för. Marianne lyfte en idé ”Ökad
delaktighet för ungdom”.
Hans Järrebring informerar om föreläsningen, Lärdomar av kriser!,
Mariestad 1 november.
Ordföranden tackar för gott samarbete under de fyra åren.
Blommor överlämnas till risk- och säkerhetssamordnaren och
folkhälsoplanerarna. En present delas ut till Rådets ledamöter och
tjänstemän.
7 mars kl. 13.15-17.00, Götenesalen, Centrumhuset.

Vid pennan/pc:n

Tove Wold-Bremer
Folkhälsoplanerare
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Susanne Andersson
Ordförande

