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Folkhälsorådet
Plats och tid

Sessionssalen, den 9 december 2014, kl. 13:00 - 16.00

Närvarande

Åke Fransson ordf. (S ) Kommunfullmäktige X
Johnny Johansson (C) vice ordf. Kommunfullmäktige X
Ann-Marie Widegren (M) vice ordf. Kommunstyrelsen X
Eva-Lena Öman (V) ersättare, Kommunstyrelsen X
Arnold Cedving (KD) Samhällsbyggnadsberedningen X
Kjell Gustavsson (C) ersättare Samhällsbyggnadsberedningen
Gunilla Sundbeck (GF) Vuxenberedningen X
Kerstin Wiklund (MP) ersättare Vuxenberedningen X
Margareta Palmqvist (FP) Barn och ungdomsberedningen
Ulrika Durk (S) ersättare Barn och ungdomsberedningen
Gun Gustafsson (S) Räddningsnämnden X,12.00-13.00
Lars Widegren (M) ersättare Räddningsnämnden X
Kerstin Karlsson (S) Utförarstyrelsen X
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 , 14.0016.00
Tove Wold-Bremer, folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten X
Karl-Arne Hennersten, Kvalitet och utveckling X
Anders Olofsson, Kinnekullehälsan
Helen Benjaminsen, platsbefäl Polisen X
Carina Lundqvist, Polisen,14.00-15.00

Ärende

Anteckningar

Lunch och studiebesök
Mästers friskhabarbete.

1. Mötet öppnas
2. Minnesanteckningar från
föregående möte
3. Drogsituationen i Götene
kommun

Julgröt avnjutes gemensamt i Centrumhusets kafé kl. 12.00. Kl.
13.00 gör vi ett studiebesök på Mästers blommors avdelning för
friskhabarbete. Viola Olsson berättar om verksamheten. Det är
en verksamhet för långtidsjukskrivna helt utan stress och krav
med meningsfullt arbete och aktiviteter. Viola samarbetar med
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Mötet öppnas. Mötet hålls i Mästers lokaler.
Minnesanteckningarna från föregående möte, 9/9, gås igenom och
läggs till handlingarna.
Folkhälsoplaneraren berättar om läget i Götene kommun. Många är
oroade över situationen. I den drogförebyggande gruppen, där
bl.a. folkhälsoplaneraren och polisen ingår, planeras en
drogförebyggande mässa för ungdomar och föräldrar i
kommunen i vår.
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4. Polisen informerar

5. Rapport från Hälso- och
sjukvårdsnämnden

6. Rapporter

7. Övriga frågor

8. Mötet avslutas

Vid pennan/pc:n
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Polis Carina Lundqvist berättar om polisens volontärverksamhet
som nu startar i Skaraborg.
Polis Helen Benjaminsen informerar om polisens nya organisation,
grannsamverkan i Götene kommun samt statistik. Informationen
bifogas med minnesanteckningarna.
Dag Högrell informerar om samverkansavtalet mellan polis och
kommun. En viss revidering görs från föregående avtal.
Linnea Andersson rapporterar från de senaste mötena, bl.a. om
Skas sjukhus ambulanstillgänglighet, tillgänglighetsmål,
vårdkedja smärta och folkhälsopris 2014.
Magnus Gunnarsson informerar från ett studiebesök nämnden har
varit på, Sahlgrenskas arbete med bild- och
interventionscentrum, en stor satsning som ligger i framkant.
En öronmärkt summa, 10 miljoner kr, ska avsättas till rekrytering
av bristkompetenser i regionen, troligtvis vuxenpsykiatrin.
2015 ska två Hälso- och sjukvårdsnämnder bli en och antalet
ledamöter halveras. Oklart vem som ska representera i
Folkhälsorådet i Götene 2015.
Dag Högrell informerar att Öppna jämförelser i Trygghet och
säkerhet har kommit ut i dagarna.
Tove Wold-Bremer informerar om att Öppna jämförelser i
folkhälsa kommer ut den 15 december.
En diskussion väcks av Johnny Johansson om att regionen borde
arbeta mer hälsofrämjande med bl.a. hälsokontroller.
Eva-Lena Öman undrar om tillgänglighetsperspektivet finns med
vid ombyggnationen av Fornängskolan.
Ett förslag från Eva-Lena Öman att folkhälsorådet stöttar Violas
friskhabarbete. Det bifalles av samtliga.
Ordföranden delar ut en blomma och tackar för de fyra år som gått.
Folkhälsorådets delatagare uppmanas till att fortsätta vara
ambassadörer i folkhälsa trots att de inte är med i rådet år 2015.

