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Plats och tid

Elimkyrkan, Götene, 20 februari, kl.13.00-16.30

Närvarande

FÖRTROENDEVALDA:
Åke Fransson ordf. (S ) Kommunfullmäktige(13.15)
Johnny Johansson ers.(C) Kommunfullmäktige(13.15)
Arnold Cedving (KD) Samhällsbyggnadsberedningen(13.20)
Eva-Lena Öman (V) ers. Kommunstyrelsen
Lars Widegren (M) Räddningsnämnden
Linnéa Andersson (M) Hälso- och sjukvårdsnämnd 9
VERKSAMHETSKONTAKTER:
Karl-Arne Hennersten Kvalité och utveckling
Dag Högrell risk- och säkerhetsansvarig Serviceenheten
Tove Wold-Bremer folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten

Övriga deltagande

Erik och Karin Bryskhe, Elimkyrkan, ärende 1.
Anna-Karin Petré, projekt Säker tjej, ärende 7.

Ärende

Anteckningar

1.1. Elimkyrkans
verksamhet
2.2. Mötet öppnas
3.3.Minnesanteckningar
från föregående möte
4.4. Folkhälsorådets
verksamhetsberättelse år
2011

Erik och Karin Bryskhe informerar om Elimkyrkans verksamhet
samt om projekt Kulturcafé och Babysång som Folkhälsorådet
stöttat tidigare år.
Ordförande inleder mötet.

Minnesanteckningar från föregående möte (21/11) gås igenom. Två
datum justeras.
Folkhälsoplaneraren går igenom Folkhälsorådets
verksamhetsberättelse för år 2011.
Beslut. Efter ett par justeringar beslutas att godkänna berättelsen.
Se bilaga 1.Utvärdering från varje stimulansprojekt finns att få från
planeraren.
5.5. Förslag på
Folkhälsoplaneraren går igenom Folkhälsorådets beredningsgrupps
stimulansprojekt år 2012 förslag på stimulansprojekt för år 2012.
Beslut. Förslaget antas.16 projekt, varav tio nya, beviljas medel,
168 000 kr av rådets budget.
6. Trygghetsvandring
Ordföranden och säkerhetssamordnaren redogör för två förslag
kring trygghetsvandring. Ett större eller ett mindre projekt.
Beslut. Det mindre projektet. Vandringen ska genomföras.
Folkhälsorådet står för kostnaden, ca.20 000 kr. Kan kostnaden
delas mellan några olika intressenter som t.ex. bostadsbolag?
6.7. Stimulansprojekt
Anna-Karin Petré, studieförbundet Vuxenskolan, berättar om
Säker tjej
Folkhälsorådets stimulansprojekt Säker tjej och dess aktiviteter
under år 2011 samt planer för år 2012.
7.8. Rapport från HälsoLinnéa Andersson informerar om bokslutsarbetet samt
och sjukvårdsnämnderna omformuleringar i kravboken. Samt att Götene kommuns arbete
med hjärtstartarutbildningar lyftes som ett gott exempel.
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9.10. Övriga frågor

-Ordföranden har träffat vikarie för Götene kommuns närpolis. Ett
samtal har även startat om vikten av att ha en närpolis stationerad i
Götene kommun även i framtiden. Samt tankar om att det mobila
poliskontoret ska besöka andra delar av kommunen, inte bara
tätorten.
-Ordföranden lyfter frågan om grannsamverkan i flerfamiljshus.
-Folkhälsoplaneraren informerar i korthet om vad som är på gång
under året. Se bilaga.3.
-Avtalet mellan kommun-polis är nu påskrivet av kommunen,
ligger nu hos polisen.
-Ny upphandling gällande utökad områdesbevakning.
-Folkhälsoplaneraren informerar om en nationell folkhälsoenkät
Hälsa på lika villkor. Den visar att hälsan i Sverige har blivit bättre
sedan 2004. Dock finns fortfarande stora skillnader i hälsa mellan
kvinnor och män samt skillnader som är kopplade till ålder och
socioekonomiska förhållanden.
-Inbjudan till en utvecklingsdag för ökad samverkad kring visionen
om att Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa år 2020. Falköping,
11 maj.
Inga övriga frågor.

10.
11. Nästa möte

Måndag 7 maj, kl. 13.00-16.30. Plats ej bestämt för tillfället.

11.
12. Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid pennan

Tove Wold-Bremer
Folkhälsoplanerare

Åke Fransson
Ordförande

