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MINNESANTECKNINGAR
Rådet för trygghet & folkhälsa
Plats och tid

Sessionssalen, Centrumhuset, 19 april, kl.13.00-16.45

Närvarande

FÖRTROENDEVALDA:
Susanne Andersson ordf. (c ) Kommunfullmäktige
Kerstin Karlsson (s)Vice ordf. Servicenämnden, övertog
ordförandeskapet kl. 14.45
Anna Dahlström (c) Kommunstyrelsen
Arnold Cedving (kd) Samhällsbyggnadsberedningen
Anna Jansberger (s) ers. Barn- och Ungdomsberedningen
Gustaf Hamilton (s) Tekniska nämnden
Linnéa Andersson (m) Hälso- och sjukvårdsnämnd 9
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VERKSAMHETSKONTAKTER:
Marianne Olsson sektorschef Individ och Familj
Dag Högrell risk- och säkerhetsansvarig Serviceenheten
Rose-Marie Borg folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten
Tove Wold-Bremer folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten
Hans Järrebring Polisen
Annika Pettersson Kinnekullehälsan Vårdcentral

Övriga deltagande

Angela Olausson, MAS, Vård och Omsorg
Ann-Sofi Brinkemo, tandläkare, Folktandvården
Erik Bryskhe, pastor, Elimkyrkan
Anna Håkansson, skolsköterska, Elevhälsan

Ärende

Anteckningar

1.1. Inledning av
ordförande
2.2. Föregående
anteckningar
3.3. Behovsunderlag för
planering av hälsooch sjukvård samt
folkhälsoarbete,
Skaraborg 2010

Ordföranden inleder mötet.

4.4. Kinnekullehälsan
Vårdcentral

Annika Pettersson redogjorde för Kinnekullehälsan Vårdcentrals
rutiner för listade barn i Götene kommun.
En planerad översyn av detta pågår tillsammans med Hälso- och
sjukvårdskansliet och Barnhälsovården Skaraborg.
En revidering pågår av vårdcentralernas närområdesplan.
Angela Olausson visar hur en Hjärtstartare (första hjälpen vid
hjärtstopp, defibrillator), fungerar. Ett komplement till Hjärt- och
lungräddning.
En arbetsgrupp är tillsatt för att kommunens satsning av
Hjärtstartare ska kunna genomföras.

5.5. Information om
Hjärtstartare

Inga kommentarer angående anteckningarna.
Tove Wold-Bremer går kort igenom Behovsunderlaget. Götene
kommun uppvisar en god folkhälsa. I diskussionen kring
hälsoförhållanden finns anledning att återkomma för fördjupning,
bl. a. barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor, Folktandvården
samt olika sjukdomsgrupper i Götene kommun.
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6. Stimulansprojekt
KulturCafé
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Erik Bryskhe presenterar arbetet kring stimulansprojektet
KulturCafé. Ett samarbete mellan flyktingmottagningen, kyrkan
och frivilliga krafter. Välbesökt och omtyckt.
Ett förslag uppkom under mötet till ett samarbete mellan kyrkan
och kommunen när det gäller musik, barn och föräldrar.
Marianne Olsson tar med sig frågan till Familjecentrum.
6.7.Samverkansavtal polis- Dag Högrell informerar om samverkansavtalet mellan polis och
kommun
kommun. Avtalet har varit på en remissomgång för synpunkter.
Dag Högrell tar kontakt med skolan angående utbildning i trafik.
Åtgärdsplan BRÅ.
Avtalet är ettårigt och skall revideras årligen.
Rådets protokoll skall skickas till poliskommissarie Tommy Hoff,
Skövde. (Tommy Hoff ingår i en arbetsgrupp gällande BRÅ-frågor
i länet).
Åtgärdsplan finns i samverkansavtalet.
7.8. Utvärdering
Rose-Marie Borg presenterar utvärderingen av stimulansprojekt
stimulansprojekt 2009 2009 utifrån Götenemallen. Mallen är ett datoriserat projektstöd för
dokumentation av samverkansprojekt. Mallen finns på Rådets
hemsida.
Alla tio projekten är genomförda, de flesta har uppnått sina mål och
samverkan mellan olika samarbetspartner har fungerat bra.
8.9. Stimulansprojekt
Anna Håkansson presenterar arbetet kring stimulansprojektet
Myrstegsgruppen
Myrstegsgruppen. Ett projekt för föräldrar med överviktiga barn.
Ett samarbete mellan Elevhälsan och studieförbund NBV.
9.10. Rapporter och övrigt - Uppmärksamhetsvecka vecka 16 ”Ett friskare Sverige”
- Budget 2009, komplettering i Rådets verksamhetsberättelse 2009
- Kraftsamling mot våld, alkohol och droger, 3 maj, Skövde
- Seniordagen 9 september, tema trygghet och säkerhet i vardagen,
Folkets park.
- Idébytardag Det goda livet – Hur främjas psykisk hälsa hos barn
och ungdomar?, 3 november, Lidköping.
- Folkhälsoplanerarna ingår i en arbetsgrupp, Open Space för
ungdomar åk 8, 23 september, Folkets park.
- Framtidsplanen 2009-2020, avsnitt folkhälsa.
- Integration/polis, Hans Järrebring föreslår fortsatt studiebesök hos
polisen för de nyinkomna flyktingarna i integrationsprogrammet.
Marianne Olsson tar med sig frågan.
- Marianne Olsson informerar om kommunens satsning för
ensamkommande flyktingbarn, ett samarbete med Lidköpings
kommun.
10.
11. Nästa möte
6 september, kl. 13.15-17.00, Sessionssalen, Centrumhuset.
Tema psykisk hälsa.
Vid pennan/pc:n

Tove Wold-Bremer
Folkhälsoplanerare

Susanne Andersson
Ordförande

