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Folkhälsorådet
Plats och tid

Kinnekullesalen, den 20 maj 2014, kl. 13:00 - 16.15

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
Kjell Gustavsson (C) ersättare Samhällsbyggnadsberedningen
Gunilla Sundbeck (GF) Vuxenberedningen X
Kerstin Wiklund (MP) ersättare Vuxenberedningen
Margareta Palmqvist (FP) Barn och ungdomsberedningen X
Ulrika Durk (S) ersättare Barn och ungdomsberedningen
Gun Gustafsson (S) Räddningsnämnden
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

Övriga deltagande (insynsplats)

VERKSAMHETSKONTAKTER:
Dag Högrell, risk- och säkerhetsansvarig Serviceenheten
Tove Wold-Bremer, folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten X
Karl-Arne Hennersten, Kvalitet och utveckling X
Catrine Persson, verksamhetsutveckare Fritid/Ungdom X, kl.13.0014.00
Anders Olofsson, Kinnekullehälsan X
Helen Benjaminsen, platsbefäl Polisen
Hans Järrebring, närpolis X
Anna Håkansson, Elevhälsan, 13.00-13.30
Ann-Katrin Fredriksson Götene vårdcentral, 13.00-13.30
Susanne Lövgren-Frost, Fritid/Ungdom, 13.00-14.00

Ärende

Anteckningar

1. Mötet öppnas

Mötet öppnas. Alla hälsas välkomna.

2. Utbildningsprojekt
Götene can cook

Anna Håkanson, Elevhälsan, Ann-Katrin Fredriksson och Lena
Mattiasson, Närhälsan, berättar om satsningen. Två grupper, en
med föräldrar och barn i årkurs 2-6 och en med föräldrar till
ettåringar, har vid sex tillfällen fått utbildning i goda matvanor
och bra mat. Idéerna till satsningen kommer både från ett arbete
som pågår i Liverpool och ett i Göteborg, samt önskemål från
föräldrar i tidigare stimulansprojekt Myrstegsgruppen.
Catrine Persson och Susanne Lövgren-Frost berättar om
Fritid/Ungdoms verksamhet och olika satsningar, bl.a. att
mycket roligt sker och har skett i Skateparken som i augusti firar
1-årsjubileum. Kort film från skateparken som
lundsbrunnsungdomar gjort visades om avslutning.

3. Fritid/Ungdoms
verksamhet

MINNESANTECKNINGAR
4. Minnesanteckningar från
föregående möte
5. Ohälsotal kvinnor

6. Översiktsplan

7. Tänk om-kampanj och
skolavslutning

8. BRÅ-nätverkets möte

9. Polisen informerar

10.Rapport från Hälso- och
sjukvårdsnämnden

11.Övriga frågor

12.Nästa möte
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Minnesanteckningarna från föregående möte, 25/2, gås igenom och
läggs till handlingarna.
Ordförande informerar om att ohälsotalet för kvinnor i Götene är
högt. Louise Ahlgren, samverkansansvarig Försäkringskassan,
bjöds in till Ksfu den 23 april och informerade om frågan samt
deltar även på Kommunfullmäktige den 2 juni.
Tove går igenom inkomna synpunkter under KF:s
vägledningsdialog den 28 april gällande politiskt avsnitt i
Framtidsplanen. Tove reviderar och skickar ut till rådet.
Tove informerar om nationell kampanj Tänk om. Götene kommun
deltar sedan flera år i kampanjen. Syftet med kampanjen är bl.a.
att föräldrar är viktiga förebilder och att det är viktigt att säga
nej, både till att bjuda på alkohol hemma och att köpa ut till
minderåriga. Sedvanligt utskick till målsmän i årskurs 7-8-9
inför skolavslutningen.
Ordförande informerar om det senaste mötet med BRÅ-nätverket i
Skövde den 8 april. På dagordningen stod bl.a. Kvinnohuset
Tranans verksamhet, Stockholmspolisens spaningsrotel berättar
om arbetet med narkotika och brottslighet i krogvärlden och
politikers säkerhet inför valet.
Hans Järrebring informerar om den nya polisorganisationen. Det
kommer att bli sju polisregioner, 35 polisområden och 99
lokalpolisområden i Sverige. En del av den nya organisationen
är satt, en del är ännu förslag, start 2015. Vi får mer information
på septembermötet. Material från Järrebring finns på Toves
kontor för den som vill fördjupa sig.
Linnéa Andersson informerar från Hälso- och sjukvårdsnämndens
möte, som innehöll bl.a. regionens mål- och
inriktningsdokument för 2015, ej förlängt munhälsovårdsavtal
samt tillskjuts det mer pengar till området psykisk ohälsa.
Kort information från Tove om:
- Antilangningskampanj den 5 juni tillsammans med
Systembolaget. Frivilliga sökes!
- Folkhälsorådet avsätter medel för utbildning i
föräldrastödsmetod ABC i höst.
- Mångfald Götene, kostnadsfria aktiviteter för barn och ungdom
under sommaren. Program kommer senare.
- Nostalgikväll med veteranfordon den 4 juni på Äldrecenter, del
i stimulansprojekt Motorminnen.
- Den 10 maj var det badkväll för funktionshindrade på
Västerbybadet. Folkhälsorådet och badet delar på kostnaden.
En lyckad kväll, konceptet fortsätter i höst.
Anders Olofsson informerar om att Götene vårdcentrals chef
lämnar sin plats till förfogande, fortsätter dock som läkare. Ny
verksamhetschef sökes.
Nästa möte är tisdagen den 9 september kl. 13.00.
Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och
önskar en trevlig sommar.
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3 (3)

