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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 2008 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 trygghet- och folkhälsoperspektivet beaktas i de politiska besluten.  
Under året har rådet haft sammanträden.21 januari,14 april, 18 augusti, 22 september och 17 
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. 

 
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.  
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1:2 Rådet för trygghet och folkhälsa ledamöter med ersättare 2008 
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 
 
Björn Jansberger (S) Ekonomi- och personalberedningen   
Göran Hansson (M) ersättare Ekonomi- och personalberedningen 
 
Anna Dahlström  (C) Kommunstyrelsen                          
Fredrik Larsson(S) ersättare Kommunstyrelsen 
 
Tanjo Andersson (Kd) Samhällsbyggnadsberedningen    
Per Thorstensson (S) ersättare Samhällsbyggnadsberedningen 
 
Tomas Sundström (M) Barn- och ungdomsberedningen  
Anna Jansberger (S) ersättare Barn- och ungdomsberedningen 
 
Ivan Persic (S) Tekniska nämnden 
Kjell Åkesson (C) ersättare Tekniska nämnden  

                       
Johannes Flink (Fp) Vuxenberedningen                    
Ann-Charlotte Granander (S) ersättare Vuxenberedningen 
 
Madelén Persson (S) ordinarie Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 
Jennie Mörk (M) ordinarie Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 
 
 
 
1:3 Verksamhetskontakter/Adjungerande tjänstemän 
Marianne Olsson, sektorschef Medborgarservice 
Rose-Marie Borg folkhälsoplanerare, Folkhälsoenheten  
Tove Wold-Bremer folkhälsoplanerare, Folkhälsoenheten 
Dag Högrell risk- och säkerhetssamordnare, Medborgarservice 
Hans Järrebring, närpolis, Polisområde Västra Skaraborg 
Ola Lugner enhetschef, Försäkringskassan 
Git Axnemon arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen 
Dirk Vleugels vårdcentralschef, Vårdcentralen Primärvården 
Firyad Aziz /Elisabeth Cavalli- Björkman, Folktandvården 
Stefan Rubach, fritidssekreterare Fritid- föreningar, Medborgarservice 
Tommy Emriksson, brandchef Räddningstjänsten Skara- Götene 
Ulf Nilsson samordnare drogförebyggande arbete, barn och ungdom, Medborgarservice 
Josefine Prytz ungdomslots Fritid- ungdom, Medborgarservice 
Johnny Persson, Näringslivsföreningen 
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2. Resultat av folkhälsoarbete i Götene kommun under 2008  
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 folkhälsoplan1 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 

3. Prioriterade områden 2008 
Rådet för trygghet och folkhälsa prioriterar och fokuserar på ett antal områden inom trygg- 
och folkhälsoarbetet.  
Delaktighet och inflytande ingår i den övergripande målsättningen. 
 
De prioriterade utvecklingsområdena för år 2008 var:  
 Psykisk hälsa 
 Hälsofrämjande barn- och ungdomsverksamhet 
 Helhetssyn för trygghet och folkhälsa 
 Trygga och säkra miljöer 

 
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 lång sikt.  
 
 

4. Psykisk hälsa 
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. Att höra till, att vara delaktig och medverka med sina idéer, att finnas med i ett 
sammanhang främjar hälsa och trygghet. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Antagen av  kommunfullmäktige april 2004 
2 Samarbetsavtal, framtidsplan, Götene kommuns politiska styrkort, folkhälsoplan2004 –20008, 
barnkonventionen, nationella folkhälsomål, trygghetsplan och skydd mot olyckor 
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4:1 Genomförda stimulansprojekt 2008 
Lotsen och Kompassen, Fornängskolan - Frukost i skolan och Ett med naturen 
Daglig verksamhet, studieresa Hälsoäventyret Oasen,Vara. Satsningen genomförs 2009. 
Vård och omsorg, Götene kommun, Må bra i Din vardag 
Seniordagen, Livskvalitét och välbefinnande på äldre dar 
Fritid/ungdom och ungdomsmottagningen, Främja unga tjejers psykiska och fysiska hälsa 
Unison,Utbildning i ÖPP (Örebro preventionsprogram) Två personal har gått utbildningen. 
Kostnaden stod Unison för.   
Sammanställning från projekten finns på folkhälsoenheten. 
    
Verksamhetsmål 2008: 
Ökat engagemang och deltagande i stimulansprojekt. 
Samverkan mellan olika aktörer. 
 
Uppföljning: 
Stimulansprojekten har ökat engagemanget, deltagandet och samverkan i arbetsprocessen i de 
olika projekten. 
 
 
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 2009. 
 
Verksamhetsmål 2008: 
Samverkan har ökat mellan olika aktörer 

 
Uppföljning: 
Mötesplatsen för idéer blev en mycket lyckad satsning, här processades det fram 21 
intressanta områden bland de femtiotal medverkande och engagerade personerna. Från dessa 
områden bildades 14 arbetsgrupper som avhandlade: Landsbygdsfrågor, matkvalitét, 
åldersintegrering, samarbete kommun – ideella sektorn, funktionshindrades rätt och hjälp, 
mötesplatser för unga och gamla, samverkan vård och kyrka, utveckla tjej- och 
killverksamhet, må tryggt och bra 65+, seniorboende i Götene, mötesplatser för alla, trygghet 
för ungdomar, kommun och ideell sektor jobba gemensamt förebyggande mot alkohol och 
droger, människan som resurs. 
Sammanställning från dessa arbetsgrupper finns på folkhälsoenheten. 
 
 
4:3 Projektmakeri 
Projektmakeri lockade ett drygt tjugotal personer att delta och få hjälp att utveckla och hitta 
samverkanspartners till sina projekt för 2009 samt lyssna till information om Leader-projekt 
som ett alternativ eller komplement till finansiering. 
 
Verksamhetsmål 2008  
Öka möjligheter till att formulera sina idéer och ansöka medel för att kunna genomföra dem 
 
Uppföljning: 
Fjorton projektansökningar inkom till Rådet, för ansökan om stimulansmedel år 2009. Av 
dessa ansökningar blev tio stycken beviljade. Se nedan 4:4. 
 
 

 6



4:4 Planering inför Rådets stimulansmedel år 2009  
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. Investera i stödjande miljöer som skapar social sammanhållning, sociala 
skyddsnät. Kriterier för att beviljas medel är samverkan mellan ideella och offentliga sektorn. 
En planering för utveckling av Rådets arbetsmodell med stimulansmedel fortsätter under år 
2009.  
 
Verksamhetsmål 2008: 
Ökat engagemang att delta i stimulansprojekt, att pröva sina idéer. 
Samverkan mellan olika aktörer har ökat både kvalitativt och kvantitativt. 
 
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.  
Genom samarbete/samverkan och att utveckla hälsofrämjande metoder skapas förutsättningar 
för delaktighet och inflytande bland medborgarna. 
 
Tio ansökningar för 2009 beviljades av Rådet: 
Yngre möter äldre, Att stärka ungas självkänsla, Dagbio på Göta Lejon, Hästbästisar. 
Läxläsning, Seniordagen, Mat och gemenskap. Studiebesök på ”upplevelsen” Örebro,Unga 
föräldrar, gemensam resa, Radioprogram Hälsokvarten, Nattradio och ”Häng med” en pjäs 
om livet. 
En utförlig sammanställning över ansökningarna finns på folkhälsoenheten. 
 
 
4:5 Studiecirkel, Låt himlen vänta  
Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv. Suicidprevention är en prioriterad 
fråga i folkhälsopropositionen. Självmord går i många fall att förebygga. Det behövs en Första 
hjälpen- utbildning för psykisk ohälsa.  
En studiecirkel ”Låt himlen vänta” har bedrivits under hösten 2008 med sju deltagare av 
skolans personal. Ett studiematerial från studieförbundet Sensus har används som ett 
diskussionsunderlag vid sex träffar.  
 
Verksamhetsmål:  
En ökad medvetenhet om suicidsignaler bland cirkelns deltagare. 
 
Uppföljning:  
En cirkel är genomförd. Ett önskemål från gruppen är att fler cirklar genomförs inom skolans 
värld och att ett handlingsprogram vid psykisk ohälsa bland unga arbetas fram. 
 
 
4:6 Fokusområde Psykisk hälsa, genom Skaraborgssamverkan 
Parterna (Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra/Östra Skaraborg samt respektive kommun i 
Skarborg) förstärker och utvecklar samarbetet inom folkhälsoområdet. Under 2008 är fokus 
psykisk hälsa och att 1 kr per kommuninvånare avsätts för gemensamma aktiviteter som stöd 
för det lokala folkhälsoarbetet. 
 
Verksamhetsmål 2008: 
Genom en markerad satsning på kommunövergripande samarbete profilerar Skaraborg sig 
inom folkhälsoområdet psykisk hälsa. 
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Uppföljning: 
En konferensdag genomfördes den 21 november, Det goda livet, hälsofrämjande ledarskap, i 
Vara konserthus. En satsning inom arena arbetsplats, arena skola och arena fritid.  
I samband med konferensen var fjorton stycken arbetsplatser nominerade till utmärkelsen 
”Den goda arbetsplatsen”. Götene kommuns bidrag var en av de nominerade, Lillelunda 
förskola i Lundsbrunn.  
En utvärdering av hela dagen finns på folkhälsoenheten.                               
 
 
4:7 Studentarbete 

• Ungdomars hälsa i Götene kommun – en undersökning om flickors och pojkars hälsa i 
årskurs nio. Syftet med denna uppsats (7,5 poäng) var att beskriva hur unga flickor 
och unga pojkar upplever sin egen hälsa/ohälsa samt vart de helst vänder sig när de 
vill ha råd och hjälp gällande sin hälsa/ohälsa i Götene kommun.  

      Student Monica Hammarén, Lärarhögskolan i Stockholm. 
 

• Stödjande miljöer i Götene kommun – en inventering av olika yrkesrollers inställning 
till stödjande miljöer. Syftet med praktikuppgiften var att undersöka genom intervjuer 
hur man i Götene kommun tänker och menar när de säger stödjande miljöer.  

      Student Johanna Djup, Högskolan Väst, Trollhättan. 
 

• Det goda livet- vad är det för dig? En praktikuppgift att sammanställa  300 stycken  
svar från besöksenkäter. Syftet med frågan var att få reda på vad medborgaren anser är 
viktigt för dem för att uppleva ett gott liv. Frågan ställs genom en typ av besöksenkät 
där människor som är på ett visst ställe vid en viss tidpunkt blir tillfrågade.  

      Student Emma Andersson Örebro universitet. 
 
Verksamhetsmål 2008:  
Att studenter har erbjudits praktikplats i Götene kommun. 
 
Uppföljning: 
Studenterna har dokumenterat sina arbeten. Dessa sammanställningar och uppsats finns 
tillgängliga hos folkhälsoplaneraren. 
 
 
 

5. Hälsofrämjande barn- och ungdomsverksamhet 
Att skapa delaktighet, inflytande, samarbete och dialog är viktiga fundament i trygg- och 
folkhälsoarbetet. Genom ökade insatser för hälsa i livets början kan hälsovinster skördas i 
medelåldern och senare i livet. 
Någon utbildningssatsning i Barnkonventionen år 2008 har ej genomförts men en planering 
för 2009 har inletts. 
Ett ökat utbud för föräldrar att utbilda sig i föräldraskap har ej genomförts med medel eller 
initiativ från Rådet. Däremot har Rådgivningscentrum erbjudet föräldrakurser COPE för 
intresserade föräldrar i kommunen. 
 
5:1 Barns och ungdomars livsvillkor 

• 22 april arrangerade Rådet och studieförbunden en föreläsning om barns och 
ungdomars VIKTiga livsvillkor. Syftet med föreläsning av barnläkare, sjuksköterska 
och dietister var att lyfta frågor kring ett snabbt växande hälsoproblem, övervikt och 
fetma. Hur kan vi med ny kunskap främja barn och ungas livsvillkor? Här deltog 
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• Den 15 och 16 maj 2008 hölls konferensen VIKTig, ung och stolt på Svenska mässan i 

Göteborg; en nationell konferens om barns och ungas olika villkor för ett hälsosamt 
liv. Syftet med konferensen var att med barnkonventionen som grund skapa en 
mötesplats för kunskapsutbyte och inspirera till fortsatt arbete för en hälsosam 
viktutveckling. Här medverkade två elever från Fornängskolan i en paneldebatt, 
dessförinnan var åtta elever med i en referensgrupp när konferensen planerades. 

 
• 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. 

 
• Can, Centralföreningen för Alkohol och Narkotika upplysning genomförde en 

drogvaneundersökning i åk 9 i Götene kommun i mars månad 2008. Undersökningen 
var beställd av Rådet. Resultat har redovisats för Rådets ledamöter. Resultatet finns 
hos Ulf Nilsson, Unison. 

 
• Kraftsamling mot klamydia, en satsning för Gymnasieelever i Skaraborg. En 

teaterföreställning/turné med Carl-Einar Häckner, studiematerial (film) och statistik 
från Smittskydd KSS. till skolpersonal Arrangör för denna satsning var 
Folkhälsoenheten Skaraborg, Smittskydd KSS och Ungdomsmottagningarna i 
Skaraborg. En utvärdering är utförd tre månader efter satsningen bland ungdomarna 
som ger ett gott betyg för satsningen. 

 
• Emil 5 år Kriminell – Är det ”lönt”? Konferens med förebyggande och tidiga insatser 

för barn och unga i samverkan.. Syftet med konferensen var att ge ett 
samhällsekonomiskt perspektiv och vikten av ett bra ledarskap för att underlätta det 
strategiska och långsiktiga arbetet med föräldrastöd. Ett arrangemang från 
kommunalförbundet Skaraborg. Här deltog drygt trettio personer från Götene kommun 

 
Verksamhetsmål 2008:  
Ett ökat utbud i olika aktiviteter för intresserade att inhämta information/utbildning om barn 
och ungdomars livsvillkor. 
 
Uppföljning:  
Det finns dokumentation, utvärdering från de olika aktiviteterna. 
Kontaktperson folkhälsoplaneraren. 
 
           
 
5:4 EU-samarbete Barnen i Europa 
Barns välfärd och hälsa är en gemensam angelägenhet för Europas länder och vår framtid.  
Förskolorna Ljungsbacken och Källby Gård samarbetar med medlemmar från 
vänortskonferensen 2006, Lundsbrunn. 
Projektets huvudsyfte är att stärka kunskapen om kost och hälsofrågor, behovet av fysisk 
aktivitet och lek och att stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och fantasiförmåga. 
Förskolepersonal, föräldrar och barn blir delaktiga i projektet på olika sätt. Nyvunna 
kunskaper inom projektet ska implementeras i förskolans ordinarie verksamhet efter 
projekttidens slut. 
Samarbetspartners Förskolor i Pasvalys, Litauen, Craiova, Rumänien och Bolu i Turkiet. 
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Verksamhetsmål 2008: 
Att Götene kommun fortsätter att medverka i detta vänortssamarbete. 
 

Uppföljning: 
Efter vänortskonferensen, som hölls i Lundsbrunn under våren 2006, utvecklades kontakten 
med konferensdeltagarna som var intresserade av gemensamma barn- och ungdomsprojekt. 
Under våren 2007 genomfördes ett förberedande möte för ett EU projekt på förskolenivå. 
Nu fortsätter detta samarbetet i fyra (4) gemensamma träffar, så kallade "Mobiliteter", 
genomförs där representanter från samtliga förskolor träffas, byter erfarenheter och kunskaper 
och förädlar de verksamheter och aktiviteter som man beslutat att genomföra. "Mobiliteterna" 
planeras att genomföras på detta sätt: 
Möte I- Källby, Sverige, november 2008 
Möte II-Bolu-Turkiet, maj 2009 
Möte III-Craiova, Rumänien, oktober 2009 
Möte IV-Pasvalys-Litauen, maj 2010. 
   
 

6. Helhetssyn för trygghet och folkhälsa 
 Rådet för trygghet och folkhälsa bildades 2008 och har sitt ursprung i Folkhälsorådet och 
Brottsförebyggande rådet. Rådet är ett politiskt samverkansorgan med politiker från 
kommunen och Västra Götalandsregionen och med tjänstemän företrädande olika 
organisationer och myndigheter. Fokus under 2008 har lagts på att ta fram en långsiktig 
Trygghets- och folkhälsoplan 2009- 2011. 
 
6:1 Treårig plan för trygghet och folkhälsa 
Under året har den långsiktiga planen processats fram vid flera möten efter den arbetsmodell 
som övriga politiska beredningar i kommunen arbetar fram sina planer. 
Rådet skall verka för en trygg och hälsosam livsmiljö för alla i Götene kommun. Detta genom 
att skapa en trygg och hälsoinriktad samhällspolitik samt utveckla strategisk samverkan. 
 
Verksamhetsmål 2008: 
Samsyn i Rådet om Rådets uppdrag, arbetsform och roller. 
 
Uppföljning: 
En långsiktig trygghets- och folkhälsoplan är upprättad och den tidigare trygghetsplanen är 
integrerad med den långsiktiga planen. 
 
 
6:2 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalansregionen 
Folkhälsokommittén har i uppdrag att vara pådrivande i det regiongemensamma 
folkhälsoarbetet samt stödja det lokala folkhälsoarbetet. Som ett led i detta arbete har en ny  
folkhälsopolitisk policy  processats fram med utgångspunkt från  Vision Västra Götaland- Det 
goda livet och det nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. 
 
Verksamhetsmål 2008: 
Samverkan med andra aktörer i dialog om trygg- och folkhälsofrågor. 
 
Uppföljning: 
Rådet för trygghet och folkhälsa har deltagit i processen vid framtagande av folkhälsopolicy 
Västra Götalandsregionen. Dialogmöten, arbetsmöten som mynnat ut i ett remissvar till 
Folkhälsokommittén.  
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7. Trygga och säkra miljöer 
Att känna sig trygg är en rättighet och en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet 
 
7:1 Trygghetsvandringar 
Under fyra onsdagar i september genomfördes Trygghetsvandringar i Götene, Hällekis, 
Källby och Lundsbrunn. Med på vandringarna som hade annonserats i förväg var tjänstemän 
och politiker från kommunen. Polisen, Götenebostäder och allmänhet kom också. I 
Lundsbrunn kom ett tiotal från Samhällsföreningen. Iakttagelserna har sammanställts i en 
rapport som behandlas i rådet. Mycket handlar om enkla åtgärder som inte kostar så mycket. 
Vanligt förekommande är höga häckar och trafikfarliga korsningar och beteenden. Förslag 
om cykelstigar och uppsättning av stoppskyltar föreslås vid många korsningar mellan cykel- 
och bilväg. 
 

7:2 Certifiering av förskola –skola 
Lundabyskolan och förskolan Lillelunda, Lundsbrunn 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. 
Källby Gård och Västerbyskolan har under året återcertifierats. 
 
7:3 Skaderegistrering 
Skadeenhetens registrering av alla olycksfall som registrerats på vårdcentraler, folktandvård 
och sjukhus i Skaraborg finns sammanställd. Avsikt är att initiera till åtgärder för att 
åstadkomma en förbättring och minska kostnader och motivera till förebyggande insatser.  
Skadestatistiken finns på Rådets hemsida. 
 
Verksamhetsmål 2008: 
En strategi för trygghetsarbetet finns i form av trygghetsvandringar i kommunens tätorter 
Trygga och säkra skolmiljöer genom certifieringen. 
 
Uppföljning: 
Fyra trygghetsvandringar är genomförda i kommunens fyra olika tätorter. 
En skola och en förskola har certifierats, två skolor har återcertifierats. 
Skadestatistik har presenterats för Rådets ledamöter 
 

8. Medel till förfogande, övrigt 
Rådets administrativa kostnader för marknadsföring som t.ex. utställningar och tryckmaterial. 
Representationskostnad  bl.a.till centrumkafé, föreläsare och skolpersonal. 
Studieresor för elever och skolpersonal till bl.a. nationell konferens. 
Kostnader för studenter i form av konferensavgift och litteratur. 
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9. Budget 2008 
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. 
 
Fördelningen dem emellan är: 
 Götene kommun:                                    130 000             
 Västra Götalandsregionen:                     129 500  

 
    
Budgeten för år 2008 uppgår således till       259 500  kr 
        
                                                                       
 

Psykisk hälsa                               143 496                        
 

Hälsofrämjande barn- och ungdomsverksamhet                                      34 805             
 
                     Helhetsyn för trygghet och folkhälsa                                                        19 640 
 
                     Trygga och säkra miljöer                                                                             9 010 
 

Medel till förfogande                                                                                  37 850 
  
 

  Totalt                                                                                                         244 801  
  
Enligt driftuppföljning är det ett överskott på 14 699 kronor. 
Rådet har skickat en skrivelse till ekonomiavdelningen att resterande medel sätts till fortsatt 
planering på barnkonventionsarbetet 2009.      
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


