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1. Inledning 
 
Rådet för trygghet och folkhälsa 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. 
 
Rådet för trygghet och folkhälsa 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 2009 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 februari, 11 maj, 28 september och 16 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 

                                                 
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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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. Med den organisation som Rådet för trygghet och folkhälsa 
har i Götene kommun finns det stora möjligheter att lyckas… om vi sköter våra uppdrag väl! 
 
 
1:2 Rådet för trygghet och folkhälsa ledamöter med ersättare 2009 
Rådet består av ordinarie politiker från kommunala beredningar/nämnder och 
från hälso- och sjukvårdsnämnd 9, Västra Götalandsregionen. 
 

Susanne Andersson (C) Ordförande. Kommunfullmäktige                
Åke Fransson (S) ersättare Kommunfullmäktige 
 

Kerstin Karlsson (S) Vice ordförande, Servicenämnden                            
Peter Wirtberg (M) ersättare Servicenämnden 
 

Anna Dahlström (C) Kommunstyrelsen                          
Fredrik Larsson (S) ersättare Kommunstyrelsen 
 

Arnold Cedving (Kd) Samhällsbyggnadsberedningen    
Per Thorstensson (S) ersättare Samhällsbyggnadsberedningen 
 

Niina Räihä (M) Barn- och ungdomsberedningen  
Anna Jansberger (S) ersättare Barn- och ungdomsberedningen 
 

Ivan Persic (S) Tekniska nämnden 
Kjell Åkesson (C) ersättare Tekniska nämnden  
                       
Margareta Palmquist (Fp) Vuxenberedningen                    
Ann-Charlotte Granander (S) ersättare Vuxenberedningen 
 

Kenth Selmosson (S) ordinarie Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 
Linnea Andersson (M) ordinarie Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 
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1:3 Verksamhetskontakter/Adjungerande tjänstemän 
Marianne Olsson, sektorschef Individ och familj 
Rose-Marie Borg folkhälsoplanerare, Folkhälsoenheten  
Tove Wold-Bremer folkhälsoplanerare, Folkhälsoenheten 
Dag Högrell risk- och säkerhetssamordnare, Serviceenheten 
Hans Järrebring, närpolis, Polisområde Västra Skaraborg 
Karin Viklund, Samverkansansvarig Försäkringskassan 
Git Axnemon arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen 
Dirk Vleugels vårdcentralschef, Vårdcentralen Primärvården/ 
Tomas Gillström verksamhetschef Vadsboklinikerna (19 okt.) 
Johnny Persson, Näringslivsföreningen 
 
Elisabeth Cavalli- Björkman tandsköterska/Ann-Sofi Brinkemo tandläkare Folktandvården 
Margareta Holmberg rektor, Elevhälsan 
Siv Johansson MAS, Vård och Omsorg 
Anne-Marie Johansson, enhetschef Rådgivningscentrum 
Ann-Sofie Andersson kultursamordnare, Kulturen 
Stefan Rubach, fritidssekreterare Fritid- föreningar 
Tommy Emriksson, brandchef Räddningstjänsten Skara- Götene 
Ulf Nilsson samordnare drogförebyggande arbete, Barn och Kunskap 
 

2. Trygg- och folkhälsoarbete i Götene kommun under 2009  
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 utvecklingsplan 2009 
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 
styrdokument2 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 
 
 

                                                 
2 Samarbetsavtal, Trygghets- och folkhälsoplan 2009 - 2011, Barnkonventionen, Folkhälsopolitisk policy Västra 
Götaland, Nationella folkhälsomål, Trygghetsplan och skydd mot olyckor 
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4:1 Planering/utveckling av arbetsmetod för stimulansprojekt  
Rådet för trygghet och folkhälsa bidrar till att förstärka och utveckla samarbetsformer genom 
ekonomiskt stöd- stimulanspengar. 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. Många aktörer finns med i ett sammanhang – förbättra vardagslivets 
livsvillkor. Investerar i stödjande miljöer som skapar social sammanhållning, sociala 
skyddsnät. Kriterier för att beviljas medel är att bredda samarbetet mellan ideella och 
offentliga sektorn. Stimulera till nytänkande i trygg- och folkhälsoprojekt. Att det finns ett 
långsiktigt tänkande även om det sker i projektform. Projekten skall kunna kopplas till Rådens 
mål. En planering för utveckling av Rådets arbetsmodell med stimulansmedel har fortsats 
under år 2009.  
 
Verksamhetsmål 2009: 
En god samverkan mellan den ideella sektorn och offentliga sektorn 
 
Uppföljning: 
För att uppmuntra och engagera till satsningar för en god livsmiljö för invånarna i Götene 
kommun, genomfördes Din Mötesplats för idéer och projektmakeri satsningarna under hösten 
2009 
 
 
4:2 Samverkan. Din Mötesplats för idéer 
Rådet bjöd in föreningar/organisationer, företag/näringsliv, kyrka, offentlig sektor och 
studieförbund till ett forum för att skapa förutsättningar för inspiration till nya projekt 2010. 
Vi träffades kring en gemensam frågeställning ”Hur skapar vi ett tryggt gott liv för alla i 
Götene kommun”?  Genom en dialogform, metod- Open Space3 kom alla medverkande  till 
tals med sina idéer 
 
Verksamhetsmål 2009: 
Olika forum för diskussion, reflektion och information finns. 

 
Uppföljning/resultat 
Mötesplatsen för idéer blev en mycket lyckad satsning. Ett sextiotal personer från föreningar, 
kyrka, offentliga sektorn och flera studieförbund var på plats för att lyfta fram sina 
hjärtefrågor och träffa likasinnande.  
 
 
4:3 Projektmakeri 
Projektmakeri lockade ett drygt tjugotal personer för att delta och få hjälp att utveckla arbetet 
med samverkanspartners till sina projekt för 2009. 
 
Verksamhetsmål 2009 
En god samverkan mellan den ideella sektorn och offentliga sektorn 
 
Uppföljning: 
Femton projektansökningar inkom till Rådet, för ansökan om stimulansmedel år 2009. Av 
dessa ansökningar blev tio stycken beviljade medel. Se nedan 4:4. 
 
 

                                                 
3 Open Space-metoden är en enkel mötesmetod som involverar personer, som skapar resultat, uppnår maximal 
delaktighet och förankring under mötet och efterföljande implementering, frigör obegränsad kreativitet och 
inspirerar till lösningarna på sina hjärtefrågor 
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4:4 Tio genomförda stimulansprojekt 2009 
Rådet bidrar med att skapa förutsättningar för att utveckla nya samarbetsformer tillsammans 
med många olika aktörer för att stimulera, inspirera och genomföra hälsofrämjande arbete. 
Under 2009 har tio stimulansprojekt genomförts.  
 

Verksamhetsmål 2009: 
En god samverkan mellan den ideella sektorn och offentliga sektorn 
 

Uppföljning/resultat 
Resultatet har blivit att enskilda medborgares idéer och engagemang tillsammans med andra 
aktörer skapat flera stimulansprojekt. Denna samverkan har i sig givit ett mervärde för själva 
arbetsprocessen, som nya kontaktytor, ökad kunskap, förtroende och tillit i samarbetet som 
kommer till nytta i framtida arbeten för en trygg och hälsosam livsmiljö. 
De tio projekten är: Yngre möter äldre- äldre möter yngre4, Att stärka ungas självkänsla, 
Dagbio på Göta Lejon, Hästbästisar, Läxläsning, Seniordagen- Mat och gemenskap, 
Studiebesök Örebro, Unga föräldrars gemensam resa, Radioprogram – Hälsokvarten och 
nattradio, och (Häng me` en pjäs om livet) Killutställning. Se bilaga 1. 
 
 
 
 
4:5 Götenemallen 
Att kritiskt granska det man gjort och att reflektera över erfarenheter och iakttagelser, gärna 
tillsammans med andra är ett viktigt inslag i folkhälsoarbetet. Processbeskrivning görs för att 
förstå olika skeenden i arbetet och för att kunna dra lärdom inför kommande uppgifter, såväl 
enskilt som i en arbetsgrupp. Beskrivningen är också bra för uppdragsgivare och andra 
intressenter som hjälp för att förstå och dra erfarenheter av processer i folkhälsoarbete.  
 
Verksamhetsmål 2009 
En god samverkan mellan den ideella sektorn och offentliga sektorn 
 
Uppföljning/resultat 
Götenemallen- är ett datorbaserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt. 
Götenemallen är indelad i fyra delar: Ide och dialog, ansökningsblankett, genomförande och 
projektredovisning.5 För att arbeta fram Götenemallen har en lokal arbetsgrupp tillsammans 
med kompetens utifrån, Diana Waage och Hanna Svensson processat fram denna mall för 
Götenes behov vad det gäller stimulansprojekten. Två lokala stimulansprojekt har varit 
”testpiloter” under resans gång. Vi har med hjälp av Götenemallen skapat ett metodstöd 
 för att arbeta vidare med för att utveckla stimulansprojekten. 
 
 
4:6 Dokument och data 
Att ta vara på, presentera befintliga kartläggningar, rapporter och undersökningar är för att 
stimulera till analyser, reflekterande diskussioner i flera sammanhang. Att möjliggöra att få en 
helhetsbild, underlag för Rådets planering av trygg- och folkhälsoarbetet i kommunen. 
 

                                                 
4 Yngre möter äldre- äldre möter yngre projektet har tilldelats ett Folkhälsopris av Hälso- och sjukvårdsnämnden 
för västra Skaraborg ”Genom konkreta aktiviteter skapas möten över generationsgränser, en viktig del i strävan 
att skapa ett tryggare samhälle i Götene kommun”. December 2009 
5  Götenemallen, projektstöd för stimulansprojekt är framtagen av Rådet för trygghet och folkhälsa Götene 
kommun. Mallen är baserad på en processbeskrivning för folkhälsoarbete av Stockholms läns landsting, Hanna 
Svensson presenterar det arbetet. Diana Waage, Waage Knowledgebase AB har i arbetet med Den ideella 
sektorn som resurs - en mikrostudie inom Dynamiskt Tillväxtkapital har följt vår arbete och ställt samman 
Götenemallen. 
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Verksamhetsmål 2009 
Befintliga underlag används i analys och prioriteringar 
 
Uppföljning/resultat 
Under året som gått har flera undersökningar, kartläggningar 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 2009 Skaraborg, Folkhälsopolitisk policy Västra Götaland, Barn och 
Ungdom - utvecklingsplan för psykisk hälsa Skaraborg, nationell Folkhälsorapport 2009 
Öppna jämförelser folkhälsa, Öppna jämförelser trygghet och säkerhet (dec 2008) 
Brottsstatistik, skadestatistik, CANs6 drogvaneundersökning, mikrostudie Den ideella sektorn 
som resurs, Folkhälsa är politik- idéskrift för förtroendevalda m.fl 
 
 
 
 
 
 
 
 
4:7 Brottsförebyggande arbete 
Rådet för trygghet och folkhälsa 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 2009:  
Gemensam strategi för trygghets- och säkerhetsarbete 
 
Uppföljning/resultat 
Under pågående budgetår har de brottsförebyggande satsningarna drabbats av sparbeting. 
Ett projekt ett samarbete mellan Nattvandrarna och skolan, Teatern ”Häng mé” har ej kunnat 
genomföras. 
Trygghet som välfärdsfaktor. Öppna jämförelse inom området trygghet och säkerhet är en 
rapport som har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting i samarbete med 
Räddningsverket. I den rapporten framkommer att Götene kommun är den tryggaste 
kommunen i Sverige, om man ser till antalet anmälda våldsbrott per tusen invånare 
Ett Rådslag med allmänheten har anordnats den 26 november inför kommunens avtal med 
polisen 
En kontinuerlig information om brottsstatistik7, har presenterats till Rådet, även en 
nulägesrapport hur det ser ut lokalt i kommunen av polis Hans Järrebring. 
 
 
4.8 Kraftsamling mot lagning 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 2009:  

                                                 
6 CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
7 Polismyndigheten/Tommy Hoff 
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Gemensam strategi för trygghets- och säkerhetsarbete 
 
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 ej bjuda på alkohol. Att som vuxen 
tydligt uttalar att det ej är OK att som minderåring dricka alkohol. 
Nattvandrarna8 med många engagerade medlemmar är exempel på goda förebilder och stöd 
för ungdomar i kommunen 
 
 
4:9 Certifiering av förskola/skola 
Arbetsmiljöarbetet i förskolan/skolan i Götene kommun syftar till att skapa en miljö som är 
trygg, säker och utvecklande 
 
Verksamhetsmål 2009:  
Gemensam strategi för trygghets- och säkerhetsarbete 
 
Uppföljning/resultat 
Hällekis förskola och skola har under året certifierats till Trygga, säkra och utvecklande 
skola/förskola. Utmärkelsen ges till den skola som systematiskt arbetar med att verksamheten 
och miljön skall upplevas som trygg, säker och utvecklande. 

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. Så långt är allt väl. Men från 
vad som skall vara till vad som är, är inte helt lätt resa att genomföra. Rådet är en bred politisk 
organisation och kopplat till Rådet finns en operativ tjäntemannagrupp som har till uppdrag 
att verka för en trygg och hälsosam livsmiljö. Med våra gemensamma krafter har vi kommit 
en bit på väg, vår fortsatta resa har många spännande utmaningar!  
 
 
5:1 Fokusområde Psykisk hälsa, genom Skaraborgssamverkan 
Parterna (Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra/Östra Skaraborg samt respektive kommun i 
Skarborg) förstärker och utvecklar samarbetet inom folkhälsoområdet. Under 2009 är fokus 
psykisk hälsa och att 1 kr per kommuninvånare avsätts för gemensamma aktiviteter som stöd 
för det lokala folkhälsoarbetet. 
 
Verksamhetsmål 2009: 
Olika forum för diskussion, reflektion och information  
 
Uppföljning/resultat 
Genom en markerad satsning på kommunövergripande samarbete profilerar Skaraborg sig 
inom folkhälsoområdet psykisk hälsa. 
En konferensdag genomfördes den 27 oktober Skövde, Det goda livet, Hur främjas psykisk 
hälsa hos barn och ungdomar? Drygt 800 deltagare som på något sätt jobbar med barn och 
ungdomar var där. År 2010 är Lidköping värdkommun, 
 

 
5:2 FN:s konvention om barns rättigheter 
Barnkonventionen- alla spelar roll- Götene kommun, är arbetsnamnet på den planerade 
kraftsamlingen att göra barnkonventionen känd och använd i politiken, i olika verksamheter,  

                                                 
8 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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i stimulansprojekten m.fl. 
 
Verksamhetsmål 2009: 
Barn och ungdomar är delaktiga och har inflytande 
 
Uppföljning/resultat 
Någon utbildningssatsning i Barnkonventionen år 2009 har ej genomförts men en planering 
pågår. För att få en bred förankring är det värdefullt med ett grundligt förarbete för att skapa 
goda förutsättningar för att lyckas på lång sikt. Så 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. Ett förslag till underlag/projektidé har 
presenterats för Kommunstyrelsen och Rådet har uppdraget att arbeta vidare. 
Folkbildningsrådet, Studieförbunden har blivit informerade om tankegångarna och intresse 
finns. Rädda Barnen vår lokala förening är intresserade att medverka i satsningen. 
 
 
5:3 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 2009: 
Olika forum för diskussion, reflektion och information  
 
 
 
Uppföljning/resultat 
Här nämns några tillfällen som Rådet för trygghet har varit ”synliga och tillgängliga” för 
medverkan och varit delaktiga på olika sätt för medborgarna i Götene kommun. 

 Föreläsning 27 februari, Det är bättre att stämma i bäcken än i ån. Nationalekonom 
Ingvar Nilsson är författare till rapport med samma namn. Arrangör var Folkhälso-
rådet Lidköping. 14 personer deltog från Götene kommun 

 Den jämlika hälsan -  kan vi räkna med den? Skövde 21-22 april Skövde. En nationell 
konferens där vi deltog med ett seminarie, Hållbar utveckling, folkhälsa och socialt 
kapital – hänger det ihop? Vi var 5 personer engagerade att hålla i detta seminarie. 

 Götenelördagen 16 maj. Där fanns vi tillgängliga i Centrumhuset under dagen. Där tog 
vi emot tips från allmänheten på mötesplatser i Götene. Det finns ett behov att 
uppmärksamma dessa. Vi marknadsförde även höstens satsning Mötesplats för idéer. 

 Drogpolitisk plan och plan för Våld i nära relationer har diskuterats i Rådet. Ulf 
Nilsson samordnare i drogförebyggande frågor, Susanne Johanesson 
kvinnofridsutvecklare har arbetat och presenterat arbetet för Rådet. Beslut om dessa 
planer har nu Vuxenberedningen och Barn och Kunskapsberedningen 

 Seniordagen- Mat och gemenskap på Folkets Park 9 september. 
 Frisk- och föreningsmässa 20 september 
 Berättarafton 13 oktober, 10 november Mötesplatsen Äldrecenter 
 Stuprör kan bli hängränna – intervjustudie om samverkan i hälsofrämjande arbete. 

Monika Hammaréns examensarbete (C uppsats)15 hp grundnivå, Hälsopedagogik. 
Stockholms universitet 

    

6. Medel till förfogande, övrigt 
Rådets administrativa kostnader för marknadsföring som t.ex. utställningar och tryckmaterial. 
Representationskostnad bl.a. till centrumkafé, föreläsare och skolpersonal. 
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7. Budget 2009 komplettering 
Samarbetsavtalet för år 2006 - 2008 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 2009. 
 
Under 2009 avsatte kommunen 50 000 för det brottsförebyggande arbetet. Ett beslut på 
sparbeting så drogs 44 000 av dessa tillbaka. 
 
Fördelningen dem emellan är: 
 Götene kommun:                                    144 000             
 Västra Götalandsregionen:                     129 500  
 
 
    
Budgeten för år 2009 uppgår således till    273 500  kr 
 
Fokusområde: Ett tryggt gott liv för alla i Götene kommun 220 481 
4:1 Planering/utveckling av arbetsmetod stimulansprojekt                       15 000                                 
4:2 Samverkan Din mötesplats för idéer                                                    38 186 
4:3 Projektmakeri 
4:4 Tio genomförda stimulansprojekt 2009                                             146 693 
4:5 Götenemallen                                                                                         8 135 
4:6 Dokument och data                                                                                3 544 
4:7 Brottsförebyggande arbete                                                                     2 473 
4:8 Kraftsamling mot lagning av alkohol till ungdomar                              5 450 
4:9 Certifiering av förskola/skola                                                                1 000 
 
Fokusområde: Delaktighet och inflytande i samhället             32 350 
5:1 Fokusområde Psykisk hälsa, genom Skaraborgssamverkan                13 085 
5:2 FN:s konvention om barns rättigheter                                                   4 483 
5:3 Lokala och externa dialoghändelser                                                    14 782 
 
Medel till förfogande, övrigt                                                    16 545 
 

Totalt                                                                                       269 376 
 
Budgetredovisning gjord efter driftuppföljning 2010 02 22 
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8. Bilaga, tio genomförda stimulansprojekt 
 

1. Projekt yngre möter äldre – äldre möter yngre 
Kontaktperson: Annki Alnemar Studieförbundet Vuxenskolan  
Målgrupp: Damer/tjejer, Herrar/killar 
Aktivitet: Studiecirklar ex. Matlagning i grupp, gemensam utställning ”hemmet förr – idag”  
Samarbetspartners: Primärvårdens ungdomsmottagning, Fritid/ungdom Götene kommun, 
Äldreomsorgens mobila team och Studieförbundet Vuxenskolan 
Beviljas: 30 000 kr 
 

2. Att stärka ungas självkänsla 
Kontaktperson: Annki Alnemar Studieförbundet Vuxenskolan 
Målgrupp: Ungdomar 13-16 år 
Aktivitet: Samtalsgrupper, studiebesök, föreläsningar och studiematerial 
Samarbetspartners: Ungdomsmottagningen Primärvården samt Fritid/ungdom Götene 
kommun 
Beviljas: 40 000 kr 
   

3. Dagbio på Göta Lejon  
Kontaktperson: ABF, Studieförbundet Vuxenskolan                         
Målgrupp: Seniorer och andra daglediga 
Aktivitet: Visa dagbio, programråd utses, fika på Centrumcaféet 
Samarbetspartners: Biografföreningen, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, PRO, SPF, 
Centrumcaféet, Kulturen Götene kommun, Videvox AB, Äldreomsorgens mobila team 
Beviljas: 10 000 kr 
 

4. Hästbästisar 
 Kontaktperson: Lotta Persson Götene Ridcenter  
Målgrupp: (Överviktiga barn) Elever på Fornängskolan  
Aktivitet: Ridning/hästskötsel 
Samarbetspartners: Ett samarbete med Fornängskolan 
Beviljas:10 000 kr 
 

5. Läxläsning  
Kontaktperson: Erik Bryskke Elimkyrkan  
Målgrupp: barnen till ”våra” flyktingar i kommunen  
Aktivitet: Vid enkel samvaro med familjerna hjälper man till med barnens läxläsning 
Samarbetspartners: Flyktingmottagningen Götene kommun, Privatpersoner som engagerar sig 
via flyktingguideprojektet 
Beviljas: 5000 kr 
 
6. Seniordagen Mat och gemenskap, 9/9 2009   
Kontaktperson: Arbetsgruppen Seniordagen -  Göran Arwidsson SPF 
Målgrupp: Seniorer i kommunen 
Aktivitet: Genom minimässa skapa information och kunskap kring goda matvanor i 
gemenskap kryddat med underhållning i någon form 
Samarbetspartners: 8 pensionärsföreningar, Vård och omsorg Götene kommun och Rådet för 
trygghet och folkhälsa samt Studieförbunden (folkbildningsrådet) 
Beviljas: 10 000 kr 
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7. Studiebesök, Örebro 
Kontaktperson: Siv Andersson och Susanne Larsson, Daglig verksamhet Linden 
Målgrupp: Personal som arbetar med ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning  
Aktivitet: Studiebesök Örebro, ta del av arbetsmetoder och fördjupa kunskap av 
sinnesstimulering 
Beviljas:5 000 kr 
 
8. Unga föräldrar, gemensam resa  
Kontaktperson: Susanne Sundberg Familjecentrum 
Målgrupp: Unga föräldrargruppen 
Aktivitet: Resa och övernattning med vår ”Unga föräldragrupp” 
Samarbetspartners: Öppna förskolans förskollärare och socialtjänstens familjebehandlare 
Beviljas: 20 000 kr 
 
9a. Nattradio ”En tröst i natten” 
Kontaktperson: Sten Johansson Kinnekulle Radio 
Målgrupp: Lyssnare till Kinnekulle Radio 
Aktivitet: Radioprogram med lugn musik och korta pratinslag nattetid fredag, lördag 
Samarbetspartners: Alkohol och drogrådgivning i Götene, Svenska kyrkan diakon Husaby, 
Apoteket Götene 
Beviljas: 15 000 kr tillsammans med projekt 9b 
 
9b. Radioprogram Hälsokvarten.  
Kontaktperson: Sten Johansson Kinnekulle Radio 
Målgrupp: Lyssnare till Kinnekulle Radio 
Aktivitet: Radioprogram om hälsa, förebyggande vård, aktuellt om epidemier, vaccineringar  
och liknande 
Samarbetspartners: Vårdcentralen Götene, Lifeclub Götene, Apoteket Götene 
Beviljas: se projekt ovan 9a 
 
10. Häng me` En pjäs om livet  
Kontaktperson: Ulf Thörnberg, Nattvandrarna i Götene  
Målgrupp: Vuxna på högstadieskola, föräldrar 
Aktivitet: Teater Häng mé 
Samarbetspartners: Skolan, Unison, Nattvandrarna. Vi söker även samarbete med 
Sparbankstiftelsen, Rädda barnen och Röda korset 
(Beviljas: 25 000 kr)  Obs! På grund av sparbeting ströks detta projektet. 
En satsning på - Utställning Killar fick bli ett alternativ. Kostnad: 9 250 kr 
 


	1. Inledning
	1:1 Hälsans bestämningsfaktorer
	1:2 Rådet för trygghet och folkhälsa ledamöter med ersättare 2009
	1:3 Verksamhetskontakter/Adjungerande tjänstemän

	2. Trygg- och folkhälsoarbete i Götene kommun under 2009 
	3. Rådets utvecklingsplan 2009
	4. Fokusområde: Ett tryggt gott liv för alla i Götene kommun
	4:1 Planering/utveckling av arbetsmetod för stimulansprojekt 
	4:2 Samverkan. Din Mötesplats för idéer
	4:3 Projektmakeri
	4:4 Tio genomförda stimulansprojekt 2009
	4:5 Götenemallen
	4:6 Dokument och data
	Verksamhetsmål 2009
	4:7 Brottsförebyggande arbete
	4.8 Kraftsamling mot lagning av alkohol till ungdomar.
	4:9 Certifiering av förskola/skola
	Uppföljning/resultat

	5. Fokusområde: Delaktighet och inflytande i samhället
	5:1 Fokusområde Psykisk hälsa, genom Skaraborgssamverkan
	5:2 FN:s konvention om barns rättigheter
	5:3 Lokala och externa dialoghändelser 

	6. Medel till förfogande, övrigt
	7. Budget 2009 komplettering
	Totalt                                                                                       269 376

	8. Bilaga, tio genomförda stimulansprojekt

