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Folkhälsorådet 
 

Plats och tid 
 

Kinnekullesalen, Centrumhuset den 19 november, 2018, kl. 13.30-

15.30 
Närvarande 
 

Åsa Karlsson (s) ordf. Kommunstyrelsen  

Susanne Andersson (c ) Kommunstyrelsen  

Anders Månsson (gf) ordf. Barn- och utbildningsnämnden  

Rinor Xhemshiti (m) Barn- och utbildningsnämnden  

Björn Cavalli Björkman (s) ordf. Socialnämnden 

Charlotte Bertilsson (m) Socialnämnden, ej närvarande 

Ove Karlsson (s) v. ordf. Räddningsnämnden  

Clemens Nordentoft (gf)  Service och teknik 

Annette Carlsson (m) Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Rebecka Berling (m) Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, ej 

närvarande  
Övriga deltagande (insynsplats) VERKSAMHETSKONTAKTER:   

Tove Wold-Bremer, Folkhälsoenheten  

Åsa Karlsson, Samhällsbyggnad 

Dag Högrell, Serviceenheten 

Leif Lagegren, Barn och utbildning  

Anders Olofsson, Unicare   

Eva Sellermark, Folktandvården, ej närvarande  

Mikael Knutsson, Näringslivsföreningen 

Oscar Svantesson, kommunpolis 

 

Linda Öjersson, Lundabyn, och Stellan Larsson, 

Ljungsbackenskolan, 13.30-14.30 

Krystal Larsson-Handy, Liljestensskolan, 13.30-14.30 

 

Ärende Anteckningar 

1 Minnesanteckningar Minnesanteckningar från mötet den 20 september läggs till 

handlingarna samt skickas ut till rådet. 

2 Fysisk aktivitet i skolan Linda Öjersson, pedagog, Lundabyn och Stellan Larsson, 

fritidsledare, Ljungsbackenskolan, berättar om hur de arbetat med 

att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen samt några tankar 

om hur de vill fortsätta. De ser många positiva effekter på eleverna 

mående i och med detta arbete. 

 

Medel från Folkhälsorådet i samarbete med Barn och utbildning 

finns att söka under verksamhetsår 2019 för skolorna för att öka 

den fysiska aktiviteten under skoldagen.  

3 Ungdomars psykiska hälsa Krystal Larsson-Handy, kurator, Liljestenskolan, berättar om 

ungdomars psykiska hälsa, vad de vill prata om samt 

Elevhälsans bild av hur ungdomar mår idag. 
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4 Samverkansöverens- 

kommelse polis-kommun 

 

 

 

 

Oscar Svantesson redogör för det gånga årets arbete med 

samverkansavtalet samt tankar om det kommande för år 2019. 

Förslaget är att låta 2018 års medborgarlöfte verka ett år till. 

Gällande samverkansavtalet finns förslag på att avtal skall bli 

fyraårigt för ett mer långsiktigt arbete. 

5 Polisen informerar Oscar Svantesson informerar om aktuell brottsstatistik samt att fyra 

områdespoliser har anställts i västra Skaraborg. 

6 6. Rapport från Hälso- och 

sjukvårdsnämnden Östra 

Anette Carlsson informerar att på förra mötet med HSNÖ 

diskuterades vårdöverenskommelsen, tilläggsöverenskommelse 

samt att inget folkhälsopris delas ut i år på grund av för få 

ansökningar med kvalitet. 

1.  7 Rapport från vårdcentral  

Unicare samt 

Näringslivsföreningen 

Anders Olofsson informerar om vårdcentralens arbete med att 

minska förskrivning av beroendeframkallande medel. De har 

bra bemanning när det gäller psykisk ohälsa. Ny chef på 

Unicare vid årsskiftet, Johan Sunnemark.  

Mikael Knutsson berättar om att näringslivsgala och 

yrkeslivsmässan har genomförts i vanlig ordning. 

2.  8 Möten 2019 Tider för 2019 kommer inom kort. 

3.  9 Mötet avslutas Ordföranden tackar för dagens möte, önskar en god jul och avslutar 

mötet. 

 

 

Vid pennan Tove Wold-Bremer 
20181122 


