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1. Inledning 
 
God hälsa är för de flesta det mest betydelsefulla i livet. Många goda krafter behöver samverka för att 
uppnå ett gott hälsotillstånd hos medborgarna. Folkhälsoarbetet syftar till att skapa förutsättningar för 
att stärka människors möjligheter att välja hälsofrämjande levnadsvanor och att därigenom skapa en 
jordmån för ett gott liv. Politisk kraftsamling kring folkhälsoarbetet är viktig likaså kunskap och 
engagemanget från olika sektorer i kommunen/samhället. 
 
Vid folkhälsoarbete utgår man från ett hälsofrämjande perspektiv, som innebär att fokus hålls på 
faktorer som gör att vi mår bra. Man utgår också från ett sjukdomsförebyggande perspektiv med vilket 
man förebygger det som orsakar ohälsa. För att nå en god folkhälsa krävs ett arbetssätt som präglas av 
långsiktighet i kombination med samverkan med och mellan olika politiska områden, sektorer, 
yrkesgrupper och befolkningen. Att planera för en god folkhälsa innebär således att människors hälsa 
och välbefinnande lyfts in i alla delar av samhällsplaneringen. Av den anledningen är det viktigt att 
hälsokonsekvenser beaktas i samtliga planer och beslut i en kommun. Götene kommun arbetar för att 
skapa goda miljöer för boende och arbete med strävan att samtidigt utveckla fysiska, kulturella och 
virtuella förbindelser med omvärlden. 
 
1:1 Hälsans bestämningsfaktorer 
 
Befolkningens hälsa påverkas av en mängd faktorer såsom välfärdsutvecklingen i samhället, 
levnadsvillkor och socioekonomiska förutsättningar för olika grupper i samhället samt enskilda 
individers levnadsvanor. Se ”modellen”  
Man kan säga att hälsa är en resurs för individen medan folkhälsa är ett mål för samhället. 

 
I stället för att utgå från sjukdomar eller hälsoproblem utgår hälsans bestämningsfaktorer från faktorer 
i samhällsorganisationen och människors levnadsförhållanden som bidrar till hälsa och ohälsa. 
Fördelen med att utgå från bestämningsfaktorer är att målen blir åtkomliga för politiska beslut och kan 
påverkas genom olika typer av samhällsinsatser. Att formulera folkhälsomål i termer av hälsans 
bestämningsfaktorer ställer även stora krav på att folkhälsoarbetet skall vara kunskapsbaserat. Att utgå 
från hälsans bestämningsfaktorer placerar huvuddelen av folkhälsoarbetet utanför sjukvården då de 
flesta faktorer som påverkar hälsan befinner sig utanför det medicinska kompetens- och 
kunskapsfältet. 
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2. Folkhälsoarbete i Götene kommun 
 
En långsiktig folkhälsoplan för Götene kommun 2004 – 2008 antogs av kommunfullmäktige i 
april 2004. Som grund för planen ligger, förutom dialogen med förvaltning och nämnder, 
även en rad lokala, regionala, nationella och internationella styrdokument. 
 
Kommunstyrelsen har 2002 godkänt den organisationsplan för Folkhälsorådet för 
mandatperiod 2003 – 2006. 1 januari 2007 börjar en ny mandatperiod och en ny politisk 
organisation för Götene kommun. Under hösten 2006 pågår slutfasen i arbetet med 
organisation och arbetsformer för beredningar, kommunstyrelse, individnämnd, miljö- och 
bygglovsnämnd, gemensam teknisk nämnd med Skara samt de olika råden: ungdom, 
pensionär, handikapp, folkhälsa, brottsförebyggande. 
 
Det finns ett samarbetsavtal avseende folkhälsa mellan Götene kommun och Västra 
Götalandsregionen. Detta samarbetsavtal gäller fram till 2008-12-31. 
 
Det lokala folkhälsoarbetet i Götene kommun utgår från visionen att 
skapa en god livsmiljö för alla kommuninvånare där barn och ungdomar står i centrum och 
syftar till att skapa jämlikhet i hälsa. 
 
I arbetet att nå visionen och syftet anger Götene kommuns långsiktiga folkhälsoplan för 
perioden 2004 – 2008 totalt åtta målområden: 
 
 Information, utbildning & förankring i folkhälsa 
 Mobilisera samarbetspartners i folkhälsoarbetet 
 Hälsofrämjande barn- och ungdomsverksamhet 
 Drogförebyggande arbete 
 Psykisk hälsa 
 Ökad fysisk rörelse 
 Goda matvanor 
 Trygga & säkra miljöer 

 
Folkhälsorådet avser att årligen upprätta en verksamhetsplan, utifrån den långsiktiga 
folkhälsoplanen. I verksamhetsplanen presenteras de områden som prioriteras under året. 
Inom varje område beskrivs mål, hur uppföljningen ska ske och vad det får kosta. Den årliga 
verksamhetsplanen fastställs av Folkhälsorådet och Hälso- och sjukvårdsnämnden 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Hur kan vi få en fördjupad förståelse för vad som gör att vi bevarar en god hälsa/folkhälsa” 

okänd  
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3. Verksamhetsplan 2007, prioriterade områden  
Folkhälsorådet har prioriterat och fokuserat ett antal områden inom folkhälsoarbetet.  
Delaktighet och inflytande ingår i den övergripande målsättningen. 
 
De prioriterade verksamhetsområdena för år 2007 är:  
 Information, utbildning och förankring i folkhälsa 
 Mobilisera samarbetspartners i folkhälsoarbetet 

 
Med en vision där barn och unga placeras i centrum innebär att arbetet måste bedrivas på alla 
nivåer och för alla målgrupper i samhället. Det är genom vuxna som barn och ungdomar 
formar sina värderingar, attityder och levnadsvanor. Levnadsvanor grundläggs tidigt i livet. 
Därför är målgrupperna barn och ungdomar särskilt prioriterade genom Folkhälsorådets 
folkhälsoplaner både på kort och lång sikt.  
 
Folkhälsorådets organisation är ett forum där det förs en dialog mellan politiker och 
tjänstemän. Alla har sin förankring i kommunen och västra Götalandsregionen. En koppling 
finns i organisationen mellan politik och verkställighet. Kommunen har dessutom i 
Kommunfullmäktige fastställt den långsiktiga folkhälsoplan 2004 – 2008 . 
 
Kunskap och struktur utgör viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt folkhälsoarbete. 
Ett effektivt folkhälsoarbete måste utgå både från kunskap om vad som påverkar individens 
hälsa och övergripande strukturella förhållande – det räcker inte med att påverka den 
individuella livsstilen. 
 
Folkhälsorådet har prioriterat dessa två målområden för att: 
- att erbjuda medborgare, politiker och tjänstemän information och kunskap om frågor som 

berör och påverkar folkhälsoarbetet. 
- utveckla och kontinuerligt underhålla en dialog med Västra Götalandsregionens 

folkhälsokommitté, Högskolor, Sveriges Kommuner och Landsting och Statens 
folkhälsoinstitut. 

- stärka samverkan mellan aktörer 
- lyfta fram och förstärka nya och befintliga offentliga mötesplatser  
- uppmuntra satsningar för en god livsmiljö för alla genom at utveckla möjligheten att söka 

Folkhälsorådets stimulansmedel 
- i samverkan med flera aktörer, t.ex. inom kommun, näringsliv, primärvård, och 

försäkringskassa främja en hälsofrämjande och skadefri arbetsmiljö 
- i samverkan med övriga berörda samhällsinstitutioner och organisationer utveckla idéer 

och förslag till hur folkhälsofrågorna kan integreras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

4. Information, utbildning och förankring i folkhälsa/miljö  
Under hösten 2006 startades en kartläggning av Götenebornas hälsa, med utgångspunkt från 
hälsans bestämningsfaktorer som dokumenteras i "Folkhälsoprofil 2006".  
Verksamhetsåret 2003/04 innehöll också en särskild fokusering på Barnkonventionen som ett 
underlag till kommunens politiska beslut. För att arbetet med dokumenten skall hållas levande 
och aktuella är det viktigt att de förankras och diskuteras. 
 
 
4:1  Folkhälsoplan 2004 - 2008 
Att presentera Götene kommuns långsiktiga folkhälsoplan för perioden 2004 - 2008 för alla 
politiker, kommunledning och förvaltning och föra en dialog kring de åtta lokala 
målområdena. Hur når vi målet med information och utbildning och förankring i folkhälsa i 
våra olika ”verksamhetsområden”? Det stärker samarbetet och ger mervärde i folkhälsoarbetet 
om vi drar åt samma håll. 
 
Verksamhetsmål 2007: 
Att folkhälsoplanen 2004- 2008 är ett välkänt styrdokument i kommunfullmäktige, 
kommunledning och förvaltning. 
 
Uppföljning: 
Har folkhälsoplanen 2004- 2008 blivit presenterad i kommunfullmäktige, kommunledning 
och förvaltning. 
 
Ansvar: 
Folkhälsorådet och dess beredningsgrupp 
 
Kostnad: 10 000 kr 
 
 
 
4:2  Folkhälsoprofil 2007 
Folkhälsoläget i kommunen kartläggs vart fjärde år i en folkhälsoprofil. Folkhälsoprofilen 
genomförs i samtliga kommuner i Skaraborg och möjliggör en god jämförelse och samverkan 
mellan kommuner. Våren 2007 skall en ny kartläggning av folkhälsoläget vara klar. 
 
Verksamhetsmål 2007 
Att presentera folkhälsoprofilen i kommunfullmäktige, kommunledning och förvaltning.  
Att följa upp nyckeltalen som Folkhälsorådet valt att prioritera.  
 
Uppföljning: 
Har folkhälsoprofilen presenterats för kommunfullmäktige, kommunledning och förvaltning. 
Har uppföljningen av nyckeltalen genomförts? 
 
Ansvarig: 
Folkhälsorådets beredningsgrupp 
 
Kostnad: 10 000 kr 
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4:3  Folkhälsorådets hemsida 
Hemsidan är Folkhälsorådets ansikte utåt. För att skapa förutsättningar att öka  
kommuninvånarnas/medborgarnas delaktighet och inflytande i folkhälsoarbetet  
är det viktigt med en lättillgänglig kommunikationsplats. 
 
Verksamhetsmål: 
Att Folkhälsorådets hemsida är en lättillgänglig och väl besökt av många. 
 
Uppföljning: 
Hur många besökande till hemsidan? 
Hur många har hämtat stimulansansökningar via hemsidan? 
 
Ansvarig: 
Folkhälsorådets beredningsgrupp 
 
Kostnad: 10 000 kr 
 
 
4:4 Mötesplatser - Konferenser  
Genom samarbete med regionen, andra kommuner, föreningar m.fl. för att genomföra olika 
seminarier/konferenser. Detta i syfte att öka kunskapen om sambanden mellan hälsa/folkhälsa 
och visa på de olika faktorer som påverkar. Utbyta erfarenheter och skapa olika kontaktytor 
som kan utveckla olika förutsättningar till en positiv hälsoutveckling i kommunen 
 
Verksamhetsmål 2007: 
Att medverka och planera föreläsningar/konferenser i samverkan med andra aktörer. 
Att informera om Folkhälsorådet och dess verksamheter för kommuninvånarna.  
              
Uppföljning: 
Vilka samarbeten har förekommit med andra för att integrera folkhälsoperspektivet? 
Hur många har deltagit i konferenser och föreläsningar? Har satsningar bevakats i media? 
Finns det rutiner för presskonferens i samband med Folkhälsorådsmöte? 
 
Ansvarig: 
Folkhälsorådet och dess beredningsgrupp, Regionen m.fl. 
 
Kostnad: 50 000 kr 
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4:5  Fokusområde genom Skaraborgssamverkan 
Parterna (Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra/Östra Skaraborg samt respektive kommun) 
har för avsikt att förstärka och utveckla samarbetet inom folkhälsoområdet. 
Sammansättningen av den beredningsgrupp som är tillsatt representerar partner från 
Skaraborgs kommuner, Folkhälsoenheten Skaraborg och Folkhälsokommittén Västra 
Götalandsregionen. varav samtliga är tjänstemän. De arbetar fram ett förslag till fokusområde 
som Folkhälsoråden sedan tar beslut om. För år 2007 är förslaget en kraftfull satsning på 
”goda matvanor och ökad fysisk aktivitet” 
 
 Verksamhetsmål: 
Att utarbeta en aktivitetsplan i samverkan  för goda matvanor och ökad fysisk rörelse och 
friluftsliv 
 
Uppföljning:  
Har en aktivitetsplan för goda matvanor och ökad fysisk rörelse och friluftsliv genomförts 
 
Ansvarig: 
Folkhälsoråden i Skaraborg och kommunerna i Skaraborg (SAMVERKAN FOLKHÄLSA) 
 
Kostnad: 
För fokusområdet  investeras 75 öre per invånare (9 750 kr till den gemensamma budgeten) 
För lokala investeringar …40 250 kr 
 
 
4:6  Skadestatistik 
En redovisning har presenterats hösten 2005 och våren 2006 för verksamhetsansvariga i 
kommunen, primärvården, polisen och andra intresserade om Skadeenhetens registrering av 
alla olycksfall som registreras på vårdcentraler, folktandvård och sjukhus i Skaraborg. Avsikt 
är att initiera till åtgärder för att åstadkomma en förbättring och minska kostnader och 
motivera till förebyggande insatser   
 
Verksamhetsmål 2007: 
En satsning inom Vård och omsorg planeras 
Skadestatistiken skall finnas lättillgänglig för alla intresserade på Folkhälsorådets hemsida.  
 
Uppföljning: 
Har satsningen inom Vård och omsorg genomförts? 
Hur många har besökt Folkhälsorådets hemsida – skadestatistiken? 
 
Ansvarig: 
Folkhälsorådet, beredningsgruppen i samarbete med Skadeenheten i Skaraborg  
 
Kostnad: 10 000 kr 
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5. Mobilisera samarbetspartners i folkhälsoarbetet 
Att skapa delaktighet, inflytande, samarbete och dialog är viktiga fundament i 
folkhälsoarbetet. Vilket ansvar har individen och vilket ansvar vilar på samhället? Hur tar vi 
vara på lokalsamhällets kunskaper, kulturella mönster, traditioner och intressen? 
Hur gör vi folkhälsoplanen tillgänglig för alla medborgare? 
Hur samarbetar vi med andra kommuner, regionen, organisationer, föreningar m.fl. i det 
hälsofrämjande arbetet? 
Hur samarbetar vi inom kommunen/verksamheter kring folkhälsofrågorna? 
 
5:1 Folkhälsorådets samarbete med andra nätverk inom folkhälsoarbetet 
 
Verksamhetsmål 2007: 
Genom samarbete med olika kontaktytor som lokala, regionala, nationella nätverk  
Att marknadsföra folkhälsorådets stimulansmedel 
 
Uppföljning: Vilka nätverk har varit aktuella för att stärka samarbetet i folkhälsofrågorna. 
Hur har stimulansmedlen marknadsförts. 
 
Ansvarig: Folkhälsorådet 
 
Kostnad: 15 000 kr 
 
 
 
5:2 Folkhälsorådets stimulansmedel 
Möjligheter till delaktighet och inflytande är kärnfrågor för ett demokratiskt samhälle och har 
visat sig även påverkat folkhälsan. 
För att engagera till hälsofrämjande satsningar avsätter Folkhälsorådet stimulanspengar som 
kan sökas av förvaltningar, organisationer, föreningar och allmänhet. Kriterierna är att 
satsningarna görs inom ramen för den långsiktiga folkhälsoplanen. 
 
Verksamhetsmål  2007:   
Att uppmuntra till och engagera till satsningar för en god livsmiljö för invånarna i Götene 
kommun genom att marknadsföra möjligheter att ansöka om Folkhälsorådets 
stimulanspengar.  
 
Uppföljning: 
Vilka och hur många har ansökt om Folkhälsorådets stimulanspengar?  
För vilka ändamål har stimulansmedel beviljats? 
 
Ansvarig: 
Folkhälsorådet 
 
Kostnad: 75 000 kronor 
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5:3 EU –samarbetet Barnen i Europa 
Barns välfärd och hälsa är en gemensam angelägenhet för Europas länder och vår framtid. 
Kommunerna Lidköping, Vara, Götene, Skövde, Tidaholm och Skara tillsammans med Västra 
Götalandregionens folkhälsokommitté har genomfört en vänortskonferens under den 
västsvenska europaveckan, vecka 19 år 2006. Konferensen har som mål att inspirera till och 
utveckla samverkan mellan de deltagande länderna. Utifrån resultatet planeras för fortsatt 
samarbete kring gemensamma EU projekt, gärna inom ramen för EU:s folkhälsoprogram  
Arbetsgruppen består av utvecklingsledare från Västra Götalandsregionen, folkhälsoplanerare 
och internationella sekreterare från nämnda västsvenska kommuner. 
 
Verksamhetsmål 2007: 
Götene kommun medverkar i detta vänortssamarbetet. 
Med barnkonventionen som grund vill vi kunna utveckla metoder för att främja trygga och 
goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. 
  
Uppföljning: 
Vilka verksamheter har deltagit i dessa EU-sammanhang ? 
 
 
Ansvar: 
Nämnda kommuner och Västra Götalandsregionen 
 
Kostnad: 10 000 kronor 
 
 
                                                        ”Fördjupas demokratin och framtidstro genom intresse för unga”? 

                                                                                                                                 okänd 
 
 

 

6. Övrigt folkhälsoarbete, medel till förfogande 
I en organisation som Folkhälsorådet som har många samarbetspartners kan ytterligare ännu 
ej planerade satsningar och utgifter uppkomma. För sådana situationer finns en post, medel till 
förfogande. 
Några exempel på områden som diskuterades i rådet 
-samarbete Folkhälsokommittén, statens Folkhälsoinstitut 
- samarbete Högskolor/Universitet 
 
Ansvar: Folkhälsorådet 
 
Kostnad: 18 640 kr 
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7. Budget 2007 
Samarbetsavtalet för år 2007 
Folkhälsorådets verksamhet samfinansieras med Götene kommun och Hälso- och sjukvårds- 
nämnd 9, Västra Götalandsregionen. Enligt samarbetsavtalet satsar båda parter 10 kr per 
invånare, invånarantalet juli 2006: 12 932 personer 
 
Budgeten för år 2007 uppgår således till 258 640 kr 
  
 
Förslag till fördelningen dem emellan är: 
 Götene kommun:                                    129 320             
 Västra Götalandsregionen:                     129 320             

                                                                      258 640               
 
Information, utbildning och förankring i folkhälsa                                    140 000 
Folkhälsoplan 2004 - 2008                                                                                 10 000 
Folkhälsoprofil 2007                                                                                           10 000 
Folkhälsorådets hemsida                                                                                     10 000 
Mötesplatser – Konferenser                                                                                50 000                                        
Fokusområde genom Skaraborgssamverkan                                                       50 000 
Trygga och säkra miljöer/ Skadestatistik                                                            10 000 
     
Mobilisera samarbetspartners i folkhälsoarbetet                                         100 000 
Folkhälsorådets samarbete med andra nätverk inom folkhälsoarbetet                15 000 
Folkhälsorådets stimulansmedel                                                                          75 000  
EU  Barnen i Europa                                                                                           10 000                                       
   
 

 
                                                                      
Medel till förfogande                                                                                       18 640 
 
Totalt                                                                                                                 258 640 
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8 . Götene Folkhälsoråd 
Är ett politiskt samarbetsorgan mellan Götene kommun och Västra Götalandsregionens hälso- 
och sjukvårdsnämnd 9. Folkhälsorådet är ett råd som skall skapa intresse och förutsättningar 
för lokalt folkhälsoarbete. Rådet är även ett forum för samtal om hur man utvecklar 
hälsofrämjande metoder som riktar sig till alla invånare i kommunen. 

  
 
8:1 Folkhälsorådets uppdrag 
 
 Verka för att folkhälsoperspektivet belyses i så väl planering som beslutprocess inom  

kommunfullmäktige, kommunledning och förvaltning. 
 Kartlägga och analysera hälsoläget i kommunen. 
 Skapa möjligheter för att genomföra praktiskt folkhälsoarbete. 
 Initiera folkhälsoinsatser 
 Utveckla, samordna och utvärdera tvärsektoriellt folkhälsoarbete. 
 Årligen upprätta verksamhetsplan 
 Årligen avge verksamhetsberättelse 

 
 
8:2 Folkhälsorådets roller 
Folkhälsorådet består av politiker från kommunen och Hälso- och sjukvårdsnämnd 9. Vid 
Folkhälsorådets första sammanträde 2007 diskuteras rådets roller utifrån den nya 
organisationen. Se vidare 8:3 
Intentionen är att politikerna ska utifrån Folkhälsorådet föra ut folkhälsofrågorna i de olika 
organen så att folkhälsoperspektivet beaktas i de politiska besluten.  
 
Tjänstemännen i beredningsgruppen representerar kommunens förvaltning från de olika 
sektorernas perspektiv, Folkhälsoenheten Skaraborg och närpolisen. 
Ledamöterna i beredningsgruppen ska utifrån den av politikerna fastställda årliga 
verksamhetsplanen och den långsiktiga folkhälsoplanen 2004 - 2008 i sina respektive 
ansvarsområden föra in kunskap om folkhälsomålen för att förverkliga dessa i den dagliga 
verksamheten. 
 
8:3  Ny mandatperiod och ny politisk organisation 2007  
1 januari 2007 börjar en ny mandatperiod och en ny politisk organisation för Götene kommun. 
Under hösten 2006 pågår slutfasen i arbetet med organisation och arbetsformer för 
beredningar, kommunstyrelse, individnämnd, miljö- och bygglovsnämnd, gemensam teknisk 
nämnd med Skara samt de olika råden; ungdom, pensionär, handikapp, folkhälsa, 
brottsförebyggande. 
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8:4 Folkhälsorådets ledamöter 2006 
Folkhälsorådet består av ordinarie politiker från de olika nämnderna och 
politiker från hälso- och sjukvårdsnämnd 9, Västra Götalandsregionen. 
 
Ordinarie Ledamöter: Ersättare: Representerar:  
 
Kommunpolitiker 

Dagny Lindgren (c) ordf. Fredrik Larsson (s) Kommunstyrelsen 
Kerstin Karlsson (s) v. ordf. Susanne Andersson (c) Barn- och  
  ungdomsnämnden 
Brita Olsson (kd)  Grethe Bertilsson (m) Socialnämnden 
Tobias Carlsson (m) Lennart Borg (s) Byggnadsnämnden 
Jan Dahl (s) Olle Kraft (v) Miljö- och  
  hälsoskyddsnämnden 
Owe Rosenberg (m) Gun Gustafsson (s) Tekniska nämnden 
 
Regionpolitiker 

Åke Fransson (s), Hällekis  Hälso- och  
  sjukvårdsnämnd 9 

Claes-Göran Borg (v), Lidköping  Hälso- och  
  sjukvårdsnämnd 9 

Tjänstemän 

Marianne Olsson, sektorchef       Medborgarservice 
Rose-Marie Borg, folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten, 
  Skaraborg 
 
8:5 Folkhälsorådets beredningsgrupp 
 
Folkhälsorådets beredningsgrupp består av tjänstemän från den kommunala förvaltningen 
samt representanter för folkhälsoenheten, vårdcentralen, folktandvården och närpolisen.  
 
Ordinarie ledamöter: Ersättare: Representerar:  
 
Kommunala sektorer 

Marianne Olsson ordf. Rogher Selmosson Medborgarservice/Kommunledning 
Kristina Dahlström Anders Widestrand Barn- och kunskap 
Birgitta Gärdefors  Kommunledningskontoret 
Barbro Engström  Vård och omsorg/Medborgarservice  
Rose-Marie Borg  Folkhälsoenheten 
   
Primärvården 

Dirk Vleugels  Vårdcentralen 
Firyad Aziz Elisabeth Cavalli- 
 Björkman Folktandvården 
Närpolisen 
Hans Järrebring                                                Närpolisen 


