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1 (2) MINNESANTECKNINGAR 
Rådet för trygghet & folkhälsa 

 
Plats och tid 
 

Sessionsalen, 11 maj, kl. 13.00-17.00 
Närvarande 
 

FÖRTROENDEVALDA: 
Susanne Andersson ordf. (C ) Kommunfullmäktige 
Kerstin Karlsson (S)Vice ordf. Servicenämnden  
Anna Dahlström (C) Kommunstyrelsen 
Åke Fransson (S) Kommunfullmäktige 
Margareta Palmqvist (S) Vuxenberedningen 
Nina Räihä (M) Barn- och ungdomsberedningen  
Kenth Selmosson (S) Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 
Linnéa Andersson (M) Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 
 
VERKSAMHETSKONTAKTER: 
Marianne Olsson sektorschef Individ och Familj 
Dag Högrell risk- och säkerhetsansvarig Serviceenheten 
Rose-Marie Borg folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten 
Tove Wold-Bremer folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten 
Hans Järrebring Polisen  
Dirk Vleugels distriktsläkare Vårdcentralen 
Johnny Persson Näringslivsföreningen 
 
 
 

Övriga deltagande  Diana Waage, Den ideella sektorn, Västra Götaland 
Louise Ahlgren, samverkansansvarig Försäkringskassan Skövde 

Ärende Anteckningar 

1. Inledning av 
ordförande 

Ordföranden inleder mötet.  
Två nya ledamöter hälsas välkomna till Rådet; Margareta 

Palmqvist och Nina Räihä. 
 

2. Föregående 
anteckningar 

Inga kommentarer angående föregående mötesanteckningar (16 
februari 2009).   

3. Den ideella sektorn 
som resurs 

Diana Waage presenterar Den ideella sektorn som resurs, en 
mikrostudie inom Dynamiskt tillväxtkapital där Vårgårda, 
Lidköping, Mariestad och Götene ingår.  Våra tio lokala 
stimulansprojekt ingår i detta utvecklingsarbete.  

4. Ohälsotal i Götene 
kommun 

Louise Ahlgren, samverkansansvarig Försäkringskassan, 
rapporterar ohälsotal i Götene Kommun. 

5. Trygghetsvandring Dag Högrell presenterar uppföljning av tidigare 
trygghetsvandringar. Diskussion om ansvarsfördelning förs och 
uppföljning på åtgärder bör utvecklas. Trygghetsvandringar 
kommer att ske vartannat år. Möjlighet att anmäla otrygga 
platser kommer ev. att finnas på hemsidan. 

6. Brottsstatistik 
 

 

 Hans Järrebring och Dag Högrell presenterar aktuell brottsstatistik.
Sammanfattande brottsstatistik kommer att finnas på hemsidan 

inom kort. 
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7. Behovsunderlag 2009 
för planering av hälso- 
och sjukvård samt 
folkhälsoarbete 

Tove Wold-Bremer presenterar kort Behovsunderlaget 2009. Vid 
Rådets möte den 28 september planeras ett arbetspass med 
dokumentet som utgångspunkt.  

8. Drogpolitiskt 
handlingsprogram 

Marianne Olsson gick igenom förslaget till handlingsprogram. 
Ledamöterna tar med sig utkastet till respektive beredning/nämnd 
för synpunkter och återkopplar på mötet i september. 

9. Handlingsplan för våld 
i nära relationer  

Marianne Olsson gick igenom utkastet till handlingsplan för 
Götene kommuns arbete mot våld i nära relationer. Ledamöterna 
tar med sig utkastet till respektive beredning/nämnd för synpunkter 
och återkopplar till Marianne Olsson snarast. 
marianne.olsson@gotene.se  

10. FN:s konvention om 
barns rättigheter 
 

För att göra Barnkonventionen känd och använd inom politiken, 
kommunens verksamheter och i de lokala stimulansprojekten 
planeras en långsiktig kraftsamling för att ge stöd för 
implementering, fördjupa kunskapen och stärka det arbete som 
redan pågår.  

11. Övrigt Information om:  
- Den nya folkhälsopolitiska policyn, Västra Götaland. 
Dialogkonferens den 7 oktober, Göteborg.  
- Antilangningskampanj pågår i Skaraborg. Utskick med folder och 
följebrev innan skolavslutning till alla vårdnadshavare i år 7- 8- 9.  
- Nationell kartläggning av barn och ungdomars psykiska hälsa 
genomförs v. 35-43 på grundskolans år 6 och 9. 
- Förslag från strategigruppen Samverkan folkhälsa att 
fokusområde år 2010 i Skaraborg är Psykisk hälsa. Föreslagen 
arena är skola-fritid. 1 kr/kommuninv. ur Rådets budget till denna 
satsning. Önskemål från Rådet är att även vuxenutbildningen finns 
med som arena.  
Beslut. Rådet godkänner fokusområde Psykisk hälsa och arena. 
 
- Rådet medverkar i följande aktiviteter: 16/5 Götenelördan´,   
9/9 Seniordagen, 12/9 Din mötesplats för idéer, 20/9 Förening- och 
friskvårdsmässa, 7/10 Dialogkonferens Folkhälsopolicyn Göteborg, 
8/10 höstmarknad, 27/10 Hur främjas psykisk hälsa hos barn och 
ungdom, konferens Skövde, 18/3-10 Vi lär som vi lever, Bodil 
Jönsson Lundsbrunn. 

12. Nästa möte Nästa möte är den 28 september, kl. 13.00-17.00, Sessionssalen. 

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