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1. Inledning 
 

Folkhälsorådet utgår från ett trygghets- och hälsofrämjande perspektiv. 

Hälsofrämjande arbete tar sin utgångspunkt i friskfaktorer och arbetar för att stärka resurser 

för god hälsa. Hälsofrämjande uppfattas alltmer som en väsentlig del av hälsoutveckling. 

Genom hälsofrämjande åtgärder kan man avsevärt bidra till att minska ojämlikhet i hälsa, 

garantera mänskliga rättigheter och bygga socialt kapital. 

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. 

Folkhälsorådet är ett politiskt samverkansorgan mellan Götene kommun och Västra 

Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 och regleras i ett avtal vars syfte är att 

förstärka och utveckla det lokala folkhälsoarbetet. Folkhälsorådet sorterar under 

kommunfullmäktige.  

Politikerna i Rådet har under år 2011 representerat de olika politiska 

beredningarna/nämnderna i kommunen och Hälso- och sjukvårdsnämnden 9. 

Politikernas roll har varit att föra ut trygg- och folkhälsofrågorna i de beredningar/nämnder de 

representerar så att trygghets- och folkhälsoperspektivet beaktas i de politiska besluten.  

Under året har Rådet haft sammanträden 16 maj, 2 september, och 21 november. 
 

 

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.  

Man kan säga att hälsa är en resurs för individen medan folkhälsa är ett mål för samhället.
1
 

 
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.  

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter att trygg- och folkhälsoaspekterna integreras i 

politiken och i de verksamheter som redan idag bedrivs i kommunen och att förutsättningar 

skapas för ett mer konkret arbete.  

                                                 
1
 Folkhälsa, uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En 

god folkhälsa handlar således inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämlikt 

fördelad som möjligt. Källa Folkhälsovetenskapligt lexikon, Janlert 2000 
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1:2 Folkhälsorådets ledamöter med ersättare 2011 

Rådet består av ordinarie politiker från kommunala beredningar/nämnder och 

från hälso- och sjukvårdsnämnd 9, Västra Götalandsregionen. 
 

Åke Fransson (S) ordförande, Kommunfullmäktige 

Johnny Johansson (C) ersättare Kommunfullmäktige 

 

Ann-Marie Widegren (M) vice ordförande, Kommunstyrelsen 

Eva-Lena Öman (V) ersättare, Kommunstyrelsen 

 

Arnold Cedving (KD) Samhällsbyggnadsberedningen 

Kjell Gustavsson (C) ersättare Samhällsbyggnadsberedningen 

 

Gunilla Sundbeck (GF) Vuxenberedningen 

Kerstin Wiklund, (MP) ersättare Vuxenberedningen 

 

Håkan Ernklev (FP) Barn- och ungdomsberedningen 

Ulrika Durk (S) ersättare Barn- och ungdomsberedningen 

 

Gun Gustafsson (S) Räddningsnämnden 

Lars Widegren (M) ersättare Räddningsnämnden  

 

Lars-Erik Svahn (C) Utförarstyrelsen 

Clemens Nordentoft (GF) ersättare Utförarstyrelsen 

 

Linnea Andersson (M) Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 

Anna Friberg (S) Hälso- och sjukvårdsnämnd 9  

 

 

 

Tjänstemän knutna till Folkhälsorådet 

Karl-Arne Hennersten, enhetschef, Kvalitet och utveckling 

Dag Högrell, risk och säkerhetssamordnare, Serviceenheten 

Tove Wold-Bremer, folkhälsoplanerare, Folkhälsoenheten 

Hans Järrebring, närpolis, polisområde Västra Skaraborg 

Anders Olofsson, verksamhetschef, Kinnekullehälsan vårdcentral 

Johnny Persson, Näringslivsföreningen 

Carina Thörn, samhällsföreningen Hällekis 

Eva-Marie Bureman, samhällsföreningen Lundsbrunn 

 

Adjungerande tjänstemän knutna till Folkhälsorådet 

Louise Ahlgren, samverkansansvaring, Försäkringskassan 

Git Axnemon, arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen 
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2. Trygg- och folkhälsoarbete i Götene kommun under 2011  

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. 

3. Rådets styrkort 2011 

Rådet för trygghet och folkhälsa utgår från den treåriga trygghets och folkhälsoplan 2009 – 

2011. Planen lyfter fram två fokusområden för de tre kommande årens folkhälso- och 

trygghetsarbete 
 

 Ett tryggt gott liv för alla i Götene kommun 

 Delaktighet och inflytande i samhället 
 

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 Rådets olika 

styrdokument
2
 både på kort och på lång sikt.  

 

4. Fokusområde: Ett tryggt gott liv för alla i Götene kommun 

Vad är viktigt för ett tryggt och gott liv i Götene kommun? Samarbete och samverkan! 

För att nå resultat i trygghets- och folkhälsoarbetet har Rådet skapat förutsättningar för 

samverkan mellan olika aktörer att utveckla nya arbetsformer för en positiv livsmiljö i 

kommunen. Av Rådets budget avsätts riktade stimulansbidrag ca 170 000 kr till olika projekt 

som drivs av idella aktörer i samverkan med offentlig verksamhet 
 

4:1 Hjärtstartare 

Kommunfullmäktige i Götene avsatte i budget för 2010 ett anslag på 250 000 kr för inköp av 

tio Hjärtstatare (defibrillatorer) och utbildning av befolkningen i DHLR dvs. kurs i Hjärt- och 

lungräddning med hjärtstartare.  

 

Verksamhetsmål 2011 

Gemensam strategi för trygghets- och säkerhetsarbete 
 

Uppföljning/resultat: 

Uppdrag Hjärtstartare! En arbetsgrupp, fyra tjänstemän från Rådets operativa grupp blev 

tillsatt och har förberett upphandling av hjärtstatare och utbildning för allmänheten. 

Utbildningen genomförs av de lokala studieförbunden och instruktörerna får sin utbildning av 

länsambulansen i Skövde.  

De tio hjärtstartarna är placerade ICA Kvantum Götene, Äventyrslandet (säsongsplacering),  

Kinnekullegården, Handlaren i Källby, Lundsbrunns Kurort, Lundsbrunns golfklubb 

(säsongsplacering), Coop i Hällekis, LifeClub i Götene Medborgarkontoret i Centrumhuset 

och en utlåningsbar som finns på Medborgarkontoret. Under året har två utbildningssatsningar 

för allmänheten hållits i de fyra utplaceringsorterna. Runt 200 personer har utbildats. 

Utbildning för Centrumhusets personal pågår. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 

                                                 
2
 Samarbetsavtal, Trygghets- och folkhälsoplan 2009 - 2011, Barnkonventionen, Folkhälsopolitisk policy Västra 

Götaland, Nationella folkhälsomål, Trygghetsplan och skydd mot olyckor 
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4:2 Planering inför Rådets stimulansmedel år 2011  

Rådet bidrar till att förstärka och utveckla samarbetsformer genom ekonomiskt stöd, en 

stimulanspeng. Möjligheter till delaktighet och inflytande är kärnfrågor för ett demokratiskt 

samhälle och har visat sig även påverkat folkhälsan. 

Det skapar kreativitet och handlingskraft, fler aktörer finner varandra och samarbetet ger 

förtroende och tillit. 

Kriterier för att beviljas medel är att bredda samarbetet mellan ideella och offentliga sektorn. 

Stimulera till nytänkande i trygg- och folkhälsoprojekt och att det finns ett långsiktigt 

tänkande även om det sker i projektform.  
 

Verksamhetsmål 2011: 
En god samverkan mellan den ideella sektorn och offentliga sektorn 

Barn och ungdomar är delaktiga och har inflytande. 
 

Uppföljning: 

Under hela året pågår ständigt ett arbete med möten, samtal och funderingar kring nya projekt 

samt även tankar på att utveckla pågående arbeten. Ibland leder möten eller diskussioner fram 

till att idén behöver bearbetas ytterligare, ibland kan det vara läge att starta upp ett nytt arbete. 

Ibland leder det kanske inte till något alls, mer än ett bra samtal.  

Det hela mynnar ut i drygt tio projekt, helt nya eller pågående projekt som får minst ett år till 

på sig att utveckla sin idé.  

De projekt från 2011 som vill kommer att ges möjlighet till att fortsätta ytterligare ett år, då 

2011 blev ett ”kort” projektår. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

 

4:3 Elva genomförda stimulansprojekt 2011 

Rådet bidrar med att skapa förutsättningar för att utveckla nya samarbetsformer tillsammans 

med många olika aktörer för att stimulera, inspirera och genomföra hälsofrämjande arbete. 

Tretton projektansökningar inkom till Rådet, för ansökan om stimulansmedel för år 2011. 

Ny mandatperiod och val till ledamöter blev först klart under februari/mars månad, och 

försenade tidsplanen med projektstart. När Folkhälsorådets presidium tillsatts beslutades det 

om vilka projekt som beviljades stimulansmedel för år 2011. 

Under 2011 har elva stimulansprojekt genomförts.  
 

Verksamhetsmål 2011: 

En god samverkan mellan den ideella sektorn och offentliga sektorn 
 

Uppföljning/resultat 

Resultatet har blivit att medborgares idéer och engagemang tillsammans med olika aktörer 

skapat flera stimulansprojekt. Samverkan har bidragit till nya kontaktytor, ökad kunskap, 

förtroende och tillit i samarbetet. Detta kommer till nytta i dagsläget och även inför framtida 

arbeten för en trygg och hälsosam livsmiljö. För vissa verksamheter har projektarbeten kunnat 

permanentas i ordinarie verksamhet. Se kort redovisning av projekten sid 13. Varje projekt 

har utfört en slutredovisning med stöd av Götenemallen eller en webbutvärdering som finns 

på Rådets sida. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4:4 Götenemallen
3
 

Att kritiskt granska det man gör och att reflektera över erfarenheter och iakttagelser, gärna 

tillsammans med andra är ett viktigt inslag i folkhälsoarbetet. Processbeskrivning görs för att 

kunna förstå olika skeenden i arbetet och för att dra lärdom inför kommande uppgifter, såväl 

                                                 
3
  Götenemallen, projektstöd för stimulansprojekt är framtagen av Folkhälsorådet Götene kommun. Mallen är 

baserad på en processbeskrivning för folkhälsoarbete av Stockholms läns landsting, Hanna Svensson presenterar 

det arbetet.  
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enskilt som i en arbetsgrupp. Beskrivningen är också bra för uppdragsgivare och andra 

intressenter som hjälp för att förstå och dra erfarenheter av processer och resultat i dessa 

projektarbeten.  
 

Verksamhetsmål 2011 
En god samverkan mellan den ideella sektorn och offentliga sektorn 
 

Uppföljning/resultat 

Götenemallen- är ett datorbaserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt. 

Mallen är indelad i fyra delar: Ide och dialog, ansökningsblankett, genomförande och 

projektredovisning. För att utveckla stimulansprojekten har vi med hjälp av Götenemallen 

skapat ett metodstöd för att dels dokumentera och utvärdera projektarbetet.  

En enklare webbmall finns också på hemsidan, både för ansökan och utvärdering. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 

4:5 Dokument och data 

För att stimulera till analyser, reflekterande diskussioner i flera sammanhang är att ta vara på, 

befintliga kartläggningar, rapporter och undersökningar från olika myndigheter, 

organisationer m.fl. Detta är viktigt för att möjliggöra för att få en helhetsbild, underlag för 

bl.a. Rådets planering av trygg- och folkhälsoarbetet i kommunen.  

Folkhälsorådet var i maj på studiebesök på Botaniska trädgården kring deras arbete med Grön 

rehab. Folkbildningen i Göten deltog också då stort intresse för detta område finns. 

Folkhälsorådet var under hösten på studiebesök på Hälsoäventyret Oasen Vara, där de fick 

information om arbetet med föräldrastöd och handledning för elevråd bl.a.  
 

Verksamhetsmål 2011 

Befintliga underlag används i analys och prioriteringar 
 

Uppföljning/resultat 
Under året som gått har undersökningar och data presenterats för Rådets ledamöter och 

tjänstemän. En del av dessa finns på Rådets hemsida. Eftersom alla medverkande i Rådet har 

ett ansvar att förmedla information/kunskap vidare till sina beredningar/nämnder och 

verksamheter så blir det en stor spridning av dessa data och dokument. Några exempel: 

Behovsunderlag 2011 Skaraborg, Folkhälsopolitisk policy Västra Götaland, Nationell 

kartläggning av barns och ungas psykiska hälsa, Öppna jämförelser trygghet och säkerhet, och 

brottsstatistik. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 

4:6 Brottsförebyggande arbete 

Folkhälsorådet skall vara ett diskussionsforum där brottsförebyggande och trygghetsskapande 

frågor skall integreras i folkhälsofrågorna och tar tillvara allmänhetens synpunkter och idéer 

om hur man tillsammans skapar en tryggare och säkrare kommun att vistas och bo i. 
 

Verksamhetsmål 2011:  

Gemensam strategi för trygghets- och säkerhetsarbete 

 

Uppföljning/resultat 

Trygghet är en välfärdsfaktor. Öppna jämförelse inom området trygghet och säkerhet är den 

andra rapport som har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting i samarbete med 

Räddningsverket. I den rapporten framkommer att Götene kommun är rankad 25 bland de 

tryggaste kommunerna i Sverige. Götene kommunen har tecknat ett avtal med Polisen kring 

samverkan om det brottsförebyggande arbetet i Götene kommun. 
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En kontinuerlig information om brottsstatistik
4
, har presenterats för Rådet, även en 

nulägesrapport hur det ser ut lokalt i kommunen av polis Hans Järrebring. 

Ett Brå-utskott till Folkhälsorådets har också bildats som förbereder de brottsförebyggande 

frågorna. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4:7 Kraftsamling mot langning av alkohol till ungdomar. 

Bakom varje ungdomsfylla finns en vuxen – var med och förhindra den. En satsning inför 

skolavslutningen. Ett samarbete med Polisen, Skolan, Rådet, Folkhälsoenheten Skaraborg. 
 

Verksamhetsmål 2011:  

Gemensam strategi för trygghets- och säkerhetsarbetet 
 

Uppföljning/resultat 

Alla vårdnadshavare till elever i årskurs 7, 8 och 9 har fått ett brev hemskickat med posten 

innehållande information om vikten som vuxen/förälder inte bjuda på alkohol hemma. Att 

som vuxen tydligt uttalar att det ej är OK att som minderåring dricka alkohol. 

Nattvandrarna
5
 med många engagerade medlemmar är exempel på goda förebilder och stöd 

för ungdomar i kommunen 

Roll up med samma budskap har placerats i Centrumhuset, här passerar många medborgare. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4:8 Certifiering av förskola/skola 

Arbetsmiljöarbetet i förskolan/skolan i Götene kommun syftar till att skapa en miljö som är 

trygg, säker och utvecklande . Certifieringen gäller i tre år, sedan uppdateras arbetet för en 

återcertifiering. 
 

Verksamhetsmål 2011:  

Gemensam strategi för trygghets- och säkerhetsarbete 

 

Uppföljning/resultat 

Lillelunda förskola och Lundabyn har återcertifierats till Trygga, säkra och utvecklande 

förskola/skola den 13 december 2010. De fick utmärkelsen i mars då Folkhälsorådets 

ordförande, folkhälsoplanerare och press besökte skolan. Utmärkelsen ges till den skola som 

systematiskt arbetar med att verksamheten och miljön skall upplevas som trygg, säker och 

utvecklande. Arbetsmiljöarbetet är en del i den dagliga verksamheten där elever och föräldrar 

har inflytande. Rutiner är upparbetade och det finns handlingsplaner mot mobbning, 

kränkande särbehandling och mot våld, arbetsmiljöronder, insatser görs för att främja en god 

hälsa är några av de kriterier som skall uppfyllas. 

Under året har inga skolor återcertifierats. 

5. Fokusområde: Delaktighet och inflytande i samhället 

Delaktighet, inflytande är förutsättningar för en god hälsa och trygghet. Ett centralt begrepp 

som skall omfattas alla i Götene kommun är medskaparanda. Rådet är en tvär- politisk 

organisation. Kopplat till Rådet finns ett Brå-utskott som förbereder de brottsförebyggande 

frågorna inför Rådets möten och en beredningsgrupp med tjänstemän som förbereder de 

frågor som handlar om en hälsosam livsmiljö.  

 

5:1 Psykisk hälsa 

En gemensam utbildningssatsning genomfördes den 2 september för kommunledningarna och 

Folkhälsoråden mellan tre kommuner, Lidköping, Skara och Götene. Mikael Romild, 

                                                 
4
 Polismyndigheten/Tommy Hoff 

5
 Nattvandrarna är en ideell förening som finns i ungdomars närhet/miljö kvälls och nattetid. De finns med i 

skolans föräldraträffar och uppmuntrar/informerar om en drogfri ungdomsmiljö 
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utvecklingsledare från Suicid i Väst, Göteborg, Jan Dalgren från verksamhetschef Psykisk 

hälsa, primärvården samt Margareta Holmberg, rektor Elevhälsa, Götene, var anlitade för att 

fördjupa deltagarnas kunskaper om folkhälsoarbetets koppling med psykiska hälsa. 

 

Verksamhets mål 2011:  

En god samverkan mellan den ideella sektorn och offentliga sektorn (Här ett samarbete 

mellan tre kommuner).  
 

Uppföljning/resultat 
En utbildningssatsning mellan tre grannkommuner har genomförts för andra året i rad. 

Ledamöter från Folkhälsoråden och kommunledningens tjänstemän deltog, totalt 88 personer. 

Ambitionen var att lyfta de frågor som uppstod under dagen samt det deltagarna tyckte 

behövde utvecklas och arbetas med när det gäller psykisk hälsa. Förmiddagen skapade även 

förutsättningar till eventuella framtida samarbete mellan kommunerna. Följande frågeställning 

var med på agendan och diskuterades kommunvis: 

- Hur går vi vidare med det suicidpreventiva arbetet i kommunen? 

En gemensam utvecklingsdag för de tre folkhälsoråden under 2012 planeras. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
 

5:2 Psykisk hälsa ett gemensamt fokusområde genom Skaraborgssamverkan 
Arbete med fokusområde är en del i nu gällande samverkansavtal mellan hälso-och 

sjukvårdsnämnderna Östa och Västra Skaraborg och kommunerna i Skaraborg. Med fokusområde 

avses ett område eller befolkningsgrupp som anses angelägen att prioritera för en gemensam 

kraftsamling. Under 2008-2011 har fokusområdet varit Psykisk hälsa. 
 

Verksamhetsmål 2011: 

Olika forum för diskussion, reflektion och information  
 

Uppföljning/resultat 

Den 2 november arrangerades idébytardagen, Det goda livet - Hur främjas psykisk hälsa hos 

barn och ungdomar? i Skara. Under dagen deltog cirka 300 personer samt ett mindre 

kvällspass. Kvällspasset var för de nominerade och de firades med musik och en bit mat. 
 

Föreläsningar under dagen var ”Min bild av drömsamhället” med Sofia Rasmussen, 

”Landsbygdens attraktion och utmaningar”, Karin Andersson, båda från Kairos Future. 

Den folkhälsopolitiska rapporten 2010 presenterades av Anita Linell från Statens 

folkhälsoinstitut och Kenneth Johansson, ordförande i riksdagens socialutskott pratade om 

folkhälsans roll i samhällsutvecklingen. 

Vid parallella seminarier presenterades goda exempel på arbete Vid idébytardagen 2010 

erbjöd Ingvar Nilsson kommunerna att delta i En utbildning för att värdera de 

socioekonomiska effekterna av prevention, tidiga och samordnade insatser samt 

rehabilitering. Mariestad, Töreboda, Tibro, Falköping, Lidköping samt Hälso- och 

sjukvårdskansliet har under året deltagit i utbildningen under 2011. Några av dem 

presenterade nu sitt arbete under ett seminarium. Götene kommun är en av de fem 

kommunerna som har tackat ja till utbildning år 2012. 

Folkhälsorådets stimulansprojekt Myrstegsgruppen berättade om sitt arbete vid ett 

seminarium.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5:3 FN:s konvention om barns rättigheter 

Barnkonventionen- alla spelar roll- Götene kommun, är arbetsnamnet på den planerade 

kraftsamlingen att göra barnkonventionen känd och använd bland barn- och ungdom, i 

politiken, i olika verksamheter. En utbildning där alla på en och samma gång deltar för att 
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sedan få med Barnkonventionen i kommunal vardagsverksamhet. En uppmaning i kommande 

stimulansprojekt är att i arbetet skall fokus vara samarbete med barn och ungdomar utifrån 

Barnkonventionens intentioner. 
 

 

Verksamhetsmål 2011: 

Barn och ungdomar är delaktiga och har inflytande 
 

Uppföljning/resultat 
Fokus under året har varit att mobilisera olika samarbetspartners för att bli intresserade för 

FN:s konvention för barns rättigheter för att utforma en ansökan till Allmänna Arvsfonden. 

En ansökan har skrivits, skickats in och avslagits.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5:4 Lokala och externa dialoghändelser  

Rådet samarbetar med andra kring forum för dialog, information och samtal kring en trygg 

och hälsosam livsmiljö för alla i Götene kommun. 
 

Verksamhetsmål 2011: 

Olika forum för diskussion, reflektion och information  

 

Uppföljning/resultat 

Här nämns några tillfällen som Folkhälsorådet har varit ”synliga och tillgängliga” för 

medverkan och varit delaktiga på olika sätt för medborgarna i Götene kommun. 

 Manifestation Stimulansprojekten 2011, beviljade projekt presenteras för pressen i 

mars och en gemensam genomgång med alla kontaktpersoner om bl.a. halvårsrapport, 

fakturering och utvärdering. 

 Föreläsning med Maja Söderberg om att laga klimatsmart mat hölls den 13 april. 

Samarbete med biblioteket, energi- och klimatrådgivningen.  

 Nationell satsning vecka 19, Ett friskare Sverige: I Götene gjorde vi detta: Föreläsning 

om varför vi mår bra i trädgården med Elisabeth Wahlgren hölls den 17 maj. 

Tipspromenad vid Fornstugorna med Götene hembygds- och fornminnesförening den 

9 maj. Marie Tégner föreläser den 10 maj om att ta grepp om matvanorna. Alla låg- 

och mellanstadieskolor i Götene kommun fick långhopprep från Folkhälsoenheten. 

 Under maj och juni genomfördes en cykelkampanj för de kommunanställda i 

samarbete med NTF. 

 Seniordagen, tema Aktiv senior, Parken Götene, 9 september. 

50-tal utställare och ca 400 besökare. En satsning som blivit en årlig tradition (den 

sjunde i ordningen). Nytt för i år var dans på kvällen med orkester Magnus kvintett. 

 Frisk- och föreningsmässa 12 september 36 föreningar och många personer deltog 

under dagen. Folkhälsorådet medverkade med information om kommunens 

hjärtstartare och utbildning för allmänhet i HLR. 

 Folkhälsoplaneraren samarbetar med personalenheten och deltog tillsammans med 

personalenheten på träffen med kommunens hälsoinspiratörer. 

 Fyra Berättaraftnar på äldrecenters Mötesplats, välbesökt och uppskattat. Kända 

Göteneprofiler engagerades och har även spelats in av Radio Kinnekulle. 

 Folkhälsorådet stöttar Balansdagen som hölls på Äldrecenter den 30 september för alla 

seniorer. 

 Folkhälsorådet bjuder in pressen efter Folkhälsorådet i november för att på så sätt 

belysa folkhälsoarbetet samt informera om vilka frågor som diskuterats. 

 Folkhälsoplaneraren deltar i arbetsgruppen gällande informationsvecka ”Våra 

förgrömmade ungar” v.12 med tema på ADHD, Asperger eller liknande 

funktionsnedsättningar. 
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 Folkhälsoplaneraren deltar i nätverket Drogförebyggarna Skaraborg. Fyra utbildningar 

i preparatkunskap har erbjudits allmänheten under året. 

 Folkhälsoplaneraren deltar i det lokala Folkbildningsrådet. I augusti ordnades en 

gemensam utbildningsdag för studieförbunden tillsammans med Lidköping och Skara. 

Med i det arbetet var även kultursamordnarna i kommunerna. 

 Folkhälsorådet bidrog med medel till frivilligarbetarna och anhörigvårdarnas julfest. 

    

6. Medel till förfogande, övrigt 

6:1 Medel till förfogande, övrigt  

Rådets administrativa kostnader för marknadsföring som t.ex. utställningar och tryckmaterial. 

Representationskostnad bl.a. till centrumkafé, föreläsare och andra samarbetspartner samt 

stöd till folkhälsoarbetet i kommunen. 

                                                                         

7. Budget 2011 

Samarbetsavtalet där Folkhälsorådets verksamhet samfinansieras med Götene kommun och 

Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg. Enligt 

samarbetsavtalet satsar båda parter vardera 10 kr per invånare, invånarantalet när avtalet 

skrevs var invånarantalet 12 950. Detta avtal gäller även 2011. 
 

Under 2011 avsatte kommunen även 45 000 kr för det brottsförebyggande arbetet.  
 

Fördelningen dem emellan är: 

 Götene kommun:                                      130 300             

 Västra Götalandsregionen:                       129 500  

 Brottsförebyggande                                    45 000 
    
Budgeten för år 2011 uppgår således till    304 800  kr 
 

Redovisning av budget för Folkhälsorådets arbete med trygghet och folkhälsa år 2011 

 

Planering och genomförande av elva stimulansprojekt 2011: 170 000 kr 

(En utvärdering för vart och ett projekt är gjort. Finns att få från planeraren). 

Kreativ rörelse – Äldre möter yngre, yngre möter äldre 

Sång och rörelselek 

Götene äldrecenter kultur 

Myrstegsgruppen 

Säker tjej 

Klassfotboll 

Guffi – temaveckor 

Open Space 

Kultur för gemensam upplevelse 

Kulturplaneterna 

 

Övrigt:                                                                                           142 800 kr 

Ett friskare Sverige, en nationell satsning 

Kraftsamling mot lagning av alkohol till ungdomar                    

Certifiering av förskola/skola 

Utbildning för Folkhälsorådet i form av gemensam utbildningsdag för de tre råden i Skara, Lidköping 

och Götene samt studiebesök                                                    

Psykisk hälsa, ett gemensamt fokusområde genom Skaraborgssamverkan, Idébytardag Skara 

Lokala och externa dialoghändelser  

Föreläsningar för allmänhet i folkhälsoområdet 

Stöd till folkhälsoarbetet i kommunen  
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Folkhälsorådet sponsrar Kommunguiden samt almanacka till högstadieelever 

Folkhälsorådet har köpt in cykellampor att dela ut vid speciella tillfällen  

Deltagit på föreläsningar i trygghet- och folkhälsans tecken   

Litteratur 

Representation  

Hyra för planerarens rum                                       

 

Folkhälsorådet har under år 2011 förbrukat totalt:                  312 800  kr                                                                                  

 

8. Elva genomförda stimulansprojekt under 2011 

Stimulansprojekt 2011 Folkhälsorådet 

Fördelning av stimulansmedlen är 170 000 kronor av Rådets budget på 305 000 kr  

Kriterierna som gäller för projekten är att de följer Rådets strykorts intentioner. Samarbetspartner är en 

viktig del för att de tillsammans kan skapa/pröva nya arbetsmetoder även att projekten kan skapa nya 

kontaktytor och inspirera andra. Fokus ligger på barn och unga, i Barnkonventionens anda. 

 

1. Sång och rörelselek 

Projektägare: Götene Baptistförening/Elimkyrkan 

Kontaktperson: Karin Bryskhe, tel. 0701-701 659, karbry34@hotmail.com  

Samverkanspartner: Familjecentrum. Susann Sundberg 

Att stärka banden mellan barn och deras föräldrar genom att tillsammans sjung både gamla 

traditionella sånger och nya modernare samt att lära ut rörelselekar som främjar anknytningen 

föräldrar – barn. 

Beslut: 15 000 kr 
 

2. Open Space 2011 

Projektägare: Fritid/ungdom 

Kontaktperson: Josefine Prytz, 0511-38 60 93, josefine.h.prytz@gotene.se 

Samverkanspartner: Högstadieskolorna i Götene kommun, Studieförbundet Vuxenskolan 

Open Space för ungdomar i år åtta där ungdomarna får möjlighet att lyfta idéer och tankar om sin 

vardag. Öka delaktighet och inflytande för ungdomar.  

Beslut: 15 000 kr 
 

3. Götene äldrecenters kulturutveckling genom generationsmöten och samarbete med andra aktörer 

Projektägare: Götene äldrecenter 

Kontaktperson: Annsofi Sandell, 0511-38 64 23 

Samverkanspartner: Helene Mann, Helenagården, Åsa Karlsson, Miklagård, Kerstin Hagberg, ABF 

Aktiviteter med meningsfullt innehåll till de äldre samt att barn får träffa äldre och att de gör saker 

tillsammans, t.ex. sjunga traditionella sånger, minneslåda med gamla saker och berättarcirklar. 

Beslut: 23 000 kr 
 

4. Säker tjej 

Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan 

Kontaktperson: Annki Alnemar, 0511-594 90, www.gotenev.se 

Samverkanspartner: Frivilligsamordnare, Äldreomsorgens mobila team, Fritid och ungdom, Animate. 

Att stärka yngre och äldre tjejers självkänsla. Ge dem en tryggare känsla i vardagen i med hjälp av 

studiecirklar och praktiska övningar. 

Beslut: 25 000 kr 
 

5. Klassfotboll för 8:or och 9:or 

Projektägare: Linda Feta, elev i år 8 

Kontaktperson: Ulf Nilsson, 0763-221 1160 

Samverkanspartner: Kinnevedums if, ungdomslots, elever från Fornängsskolan och Västerbyskolan. 

Att 8:or och 9:or träffas på fritiden. Socialt och fysisk aktivitet på en gång. Ungdomarnas eget projekt 

från Open space-dagen i höstas. 

Beslut: 20 000 kr 

mailto:karbry34@hotmail.com
mailto:josefine.h.prytz@gotene.se
http://www.gotenev.se/
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6. Guffi – temaveckor 

Projektägare: Fritid och ungdom 

Kontaktperson: Susanne Lövgren Frost, 0511-38 60 83,  

Samverkanspartner: Ungdomarna på Guffi, LSS och studieförbundet Vuxenskolan 

Vidga vyerna och lära sig nya saker som man har nytta av i livet, t.ex. prova på ett yrke, lära sig om 

vår lokal historia, biologi och friluftsliv. 

Beslut: 5 000 kr 
 

7. Myrstegsgruppen 

Projketägare: Elevhälsan 

Kontaktperson: Anna Håkansson, 0511-38 65 15, anna.hakansson@gotene.se  

Samverkanspartner: Studieförbundet NBV väst, Café Helena, dietist från primärvårdens barnhälsovård 

Stödja och hjälpa överviktiga barn och deras familjer. Föräldragrupper/barngrupper med inbjuden 

föreläsare, dietist och kurator. Barngrupper för att stimulera en hälsosam livsstil med hälsopedagog 

samt prova på- aktiviteter. 

Beslut: 12 000 kr. 
 

8. Tjejgrupp special 

Projektägare: Elimkyrkan och Fritid och Ungdom 

Kontaktperson: Camilla Löfgren Strand och Karin Bryskhe, 076-83 38 115, 0701- 701 659 

Samverkanspartner: Högstadieskolorna i Götene kommun, Flyktingmottagningen och socialtjänst 

Att stärka en liten grupp tjejers självbild, att tro på sin egen förmåga och på så sätt underlätta 

vuxenblivandet. Vägleda till en meningsfull fritid, öppna dörrar till ett fritidsintresse. 

Beslut: 10 000 kr 
 

9. Kreativ rörelse- Äldre möter yngre och yngre möter äldre 

Projektägare: Äldreomsorgens mobila team och Fritid och ungdom 

Kontaktperson: Barbro Hallberg, 0511- 38 62 36 

Samverkanspartner: PRO. SPF, studieförbundet Vuxenskolan 

Långsiktigt arbeta vidare med projektet. Umgås och göra bra saker tillsammans, en kreativ 

rörelseaktivitet, t.ex. dans och styrketräning. Det främjar skratt, samtal och gemensamma minnen. 

Beslut: 10 000 kr 
 

10. Kultur för gemensamma upplevelser  

Projektägare: Familjeteamet, IFO familj 

Kontaktperson: Anna Lindskog, 0511-38 61 07, anna.lindskog@gotene.se 

Samverkanspartner: Kultursamordnare i Götene kommun 

Enligt barnkonventionens artikel 31 har alla barn rätt till lek, vila och fritid. I samverkan kan band 

stärkas mellan barn och föräldrar genom positiva upplevelser, bygga nätverk genom att dela en 

kulturell upplevelse med andra. 

Beslut: 5 000 kr 
 

11. Kulturkollo/Kulturplaneterna 

Projektägare: Kultursamordnare, Götene kommun 

Kontaktperson: Ann-Sofie Andersson, 0511-38 60 50, ann-sofie.andersson@gotene.se  

Samverkanspartner: Kulturplaneterna, Sjuhärads kommunalförbund, Rädda barnen, Bioföreningen, 

Flyktingmottagningen, Fritid och ungdom, Pingstkyrkan. 

Genom att ge barnen möjlighet att prova på olika former av kulturyttringar med mentorer som lyfter 

fram och stärker deras unika förmågor, utvecklas de i sin kreativitet samt tar en aktiv roll i kulturlivet 

och genom detta gör de sin röst hörd. 

Beslut: 30 000 kr 

 

 

mailto:anna.hakansson@gotene.se
mailto:anna.lindskog@gotene.se
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