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1 (2) MINNESANTECKNINGAR 
Rådet för trygghet & folkhälsa 

 
Plats och tid 
 

Sessionsalen, 16 februari, kl. 13.00-16.30 
Närvarande 
 

FÖRTROENDEVALDA: 
Susanne Andersson ordf. (C ) Kommunfullmäktige 
Kerstin Karlsson (S)Vice ordf. Servicenämnden  
Kjell Åkesson (C) Tekniska nämnden 
Fredrik Larsson (S) Kommunstyrelsen 
Anna Jansberger (S) Barn- och ungdomsberedning 
Åke Fransson (S) Kommunfullmäktige 
Kenth Selmosson (S) Hälso-och sjukvårdsnämnd  9 
Linnéa Andersson (M) Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 
 
VERKSAMHETSKONTAKTER: 
Marianne Olsson sektorschef Medborgarservice 
Dag Högrell risk- och säkerhetsansvarig Medborgarservice 
Rose-Marie Borg folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten 
Tove Wold-Bremer folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten 
Hans Järrebring Polisen  
Dirk Vleugels distriktläkare 
 
 
 
 

Övriga deltagande  Susanne Johannesson, projektledare, Våld i nära relationer 
Margareta Holmberg, rektor Elevhälsan 

Ärende Anteckningar 

1. Inledning av 
ordförande 

Ordföranden inleder mötet.  
 

2. Föregående 
anteckningar 

Inga kommentarer angående föregående mötesanteckningar (17 
november 2008).   

3. Våld i nära relationer Susanne Johannesson redovisar upplägg och organisation kring 
projektet Våld i nära relationer.  Individ och familj och Vård och 
omsorg är involverade i arbetet.   

4. Rådets 
utvecklingsplan/styrkort 
2009 

Susanne Andersson redovisar förslaget till styrkort/utvecklingsplan 
framtaget av presidiet utifrån den långsiktiga planen 2009-2011.   

Beslut. Utvecklingsplan/styrkort 2009 antas av Rådet. 
Beslut. Trygghet- och folkhälsoplanen 2009-2011, upp till 

Kommunfullmäktige. 
5. Information om Rådets 
organisation 

Marianne Olsson informerar om ny sammansättning/arbetssätt i 
Rådets operativa beredningsgrupp. En tjänstemannaorganisation 
som bereder frågor till och från Rådet.  

Vårdcentralschef Dirk Vleugels ingår i gruppen. Se bilaga. 
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6. Trygghetsvandring 

 
 

 

 Dag Högrell redovisar resultatet av årets genomförda 
trygghetsvandringar i kommunens tätorter under 2008.  

Beslut. Dokumenterade beskrivningar överlämnas till 
Kommunstyrelsen och till Tekniska nämnden för åtgärd. 
Uppföljning i maj.  

Förslag till fortsatt trygghetsvandring i september, med ev. annat 
tema och samarbetspartner.  

Denna fråga sätts upp på dagordningen den 11 maj för beslut.  
7. Skade/brottsstatistik Hans Järrebring och Dag Högrell presenterar brottsstatistik från 

polismyndigheten i Västra Götaland. Brottsligheten ligger generellt 
lågt i Götene kommun.  
Rose-Marie Borg redovisar registrerad skadestatistik, ungdomar 
13-19 år från Götene kommun.  
Skadorna är registrerade av hälso- och sjukvården i Skaraborg. 

8. Uppstartskonferens 
fetma och övervikt 
 
 

Margareta Holmberg rapporterar från konferens fetma och 
övervikt, 20 januari 2009, Göteborg. Margareta lotsar oss via nätet 
om innehållet i den nya webbsidan ”beslutsstöd för 
handlingsprogram mot övervikt och fetma”. Denna sida finns på 
www.vgregion.se , sök under a-ö, se under b. Denna webbsida kan 
användas som ett hjälpmedel av olika professioner. 

9. Stimulansprojekten Rose-Marie Borg redovisar kort om de tio beviljade 
stimulansprojekten. En presskonferens planerad den 18 februari. 
Rådet erbjuder projekten stöd i dokumentation av processen i 
arbetet samt ett erbjudande om framtidsverkstad som en 
utvecklingsmöjlighet. 

10. Konferenser 
 

Tidiga insatser - en lönsam investering, 27 februari, Lidköping. 
Dynamiskt tillväxtkapital, 23 mars, Götene. 
Den jämlika hälsan - kan vi räkna med den?, 21-22 april, Skövde. 

11. Övrigt Beslut. Rådets presidie får i uppdrag att godkänna Rådets 
verksamhetsberättelse 2008, för att sedan gå vidare till Hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 
Ansökan från Fritid/ungdom och Fritid/förening om 11 619 kr till 
konferens gällande fritid, kultur och rekreation för personer med 
funktionsnedsättning. 
Beslut. Ansökan beviljas. 
Ny ledamot i Vuxenberedning är Margareta Palmqvist. 
Ny representant från Försäkringskassan är Karin Viklund. 
Projekt Yngre möter äldre – äldre möter yngre är Rådets bidrag till 
en gemensam Skaraborgspresentation bl. a. till Hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 
För kännedom, bilaga ”Sammanhang som gör skillnad – hälsa i 
Roseto”. 

12. Nästa möte Nästa möte är den 11 maj, kl. 13.00-17.00, Sessionssalen. 

 
Vid pennan/pc:n 
 
Tove Wold-Bremer                    Susanne Andersson 
Folkhälsoplanerare                     Ordförande 

http://www.vgregion.se/

