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Folkhälsorådet
Plats och tid

Närvarande

Övriga deltagande (insynsplats)

Samhällsskydd mellersta Skaraborg den 29 november, 2017, kl.
13.30-15.30
Åsa Karlsson (s) ordf. Kommunstyrelsen
Susanne Andersson (c ) Kommunstyrelsen
Anders Månsson (gf) ordf. Barn- och utbildningsnämnden
Marcus Källander (m) Barn- och utbildningsnämnden, ej
närvarande
Björn Cavalli Björkman (s) ordf. Socialnämnden
Charlotte Öberg (m) Socialnämnden, ej närvarande
Ove Karlsson (s) v. ordf. Räddningsnämnden
Clemens Nordentoft (gf) Service och teknik
Annette Carlsson (m) Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, ej
närvarande
Rebecka Berling (m) Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, ej
närvarande
VERKSAMHETSKONTAKTER:
Tove Wold-Bremer, Folkhälsoenheten
Åsa Karlsson, Samhällsbyggnad, ej närvarande
Dag Högrell, Serviceenheten
Leif Lagegren, Barn och utbildning
Anders Olofsson, Kinnekullehälsan, ej närvarande
Eva Sellermark, Folktandvården
Mikael Knutsson, Näringslivsföreningen
Oscar Svantesson, kommunpolis
Roger Almgren, räddningschef, Samhällsskydd mellersta
Skaraborg

Ärende

1. Samhällsskydd mellersta
Skaraborg

2. Minnesanteckningar
3. Handlingsplan 2018
Folkhälsorådet

Anteckningar

Räddningschef Roger Almgren informerar om processen med att
förändra organisationen, hur den nya organisationen fungerar samt
mål och uppdrag för Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS).
Frågan om trygghetsvärdar som extratjänster kom upp. Brandman
Christian Carlsson kontaktar Robert Olsson, AME.
Roger Almgren avslutade dragningen med aktuell olycksstatistik
samt förebyggande arbete i våra bostäder.
Roger Almgren lyfte exempel på samverkan hemvårdsamhällsskydd. Björn Cavalli-Björkman tar med sig frågan.
Minnesanteckningar från mötet den 13 september läggs till
handlingarna.
Tove Wold-Bremer har gjort en handlingsplan för 2018 utefter
Folkhälsorådets mål med aktiviteter som Folkhälsorådet stöttar.
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4. Trygghet i Götene

Den nya samverkansform Trygghetssamverkan ger bra resultat. Var
fjortonde dag genomförs telefonmöten med representanter från
kommunen, Räddningstjänst, bostadsbolag, näringsliv, polis m.fl.
för att informera varandra om vad som sker i kommunen. Det är
viktigt att arbeta med den upplevda tryggheten. Det görs mycket
bra och det är viktigt att det kommer medborgarna till känna. Ett
pressmeddelande kommer eventuellt framöver i frågan.

5. Uppföljning av
Medborgarlöftet

Oscar Svantesson och Dag Högrell informerarom trafikinsatser
som har gjorts i Hällekis. Problemet kvarstår dock. 50 % av
trafiken kör för fort. Alla aktörer överens om att fortsätta arbetet
med problematiken.
Cykelvägar och utmärkningar av cykelvägar är dåliga i Götene och
har inte förbättrats. Det ska vara lätt att göra rätt och det är det
inte i Götene, enligt kommunpolis Oscar Svantesson.
Trygghetsvandring genomförd. Cykelinformation till skolan är ej
genomförd.
Oscar Svantesson informerar om Embrace, ett verktyg för
kartläggning och analys av de förhållanden som gäller för ett
område. Det kan ge oss möjligheter till gemensamma lägesbilder
och förbättra vår trygghetssamverkan. Detta ska ske tillsammans
med Samhällsskydd mellersta Skaraborg och kommunerna som
ingår, Götene, Skara, Falköping och Tidaholm.
Ingen rapport.

6. Polisen informerar

7. Rapport från Hälso- och
sjukvårdsnämnden
8. Rapport från
Folktandvården

9. Rapport från
Näringlivsföreningen

10.Övriga frågor

11.Nästa möte
12.Mötet avslutas

Vid pennan/pc:n Tove

Eva Sellermark berättar om arbetet med tandborstning på
förskolan. Götene har legat i framkant men senaste året har
arbetet tappat fart. Det är en fråga om jämlikhet och viktigt att
jobba vidare med. Idé om en tävling kom upp. Fina priser
utlovas till förskolan.
Full bemanning inom kort.
Mikael Knutsson berättar att en industrinatt har genomförts med
god framgång. Syfte att locka unga människor till industrin för
visa moderna industrier och möjligheter.
Det är ett positivt företagsklimat och Götene hamnar högt i Svenskt
näringslivs rankning.
Frågan om gratis broddar till seniorer och frågan om en
felanmälningsapp med gps-koordinater till kommunens hemsida
lyfts av Clemens Nordentoft.
Hjärtstartare på äldreboenden lyfts. Kontakt ska tas med medicinskt
ansvarig sköterska.
Antilangningsaktivitet 6/12 utanför Systembolaget.
Nästa möte är den 30 januari 2018. Folkhälsorådets möten under
2018 är 30/1, 17/5, 20/11 och 20/11, kl.13.30-15.30.
Ordföranden tackar för mötet och önskar alla en god jul.

Wold-Bremer

