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Protokoll från möte i folkhälsorådet 

Torsdag 5 september, klockan 13.00–14.30 

Svenljungasalen norr 

Närvarande 

Stefan Carlsson, Johan Björkman, Tommy Fock, Dan Franzén, Patrik Harrysson, Kerstin 
Göss-Lindh, Susanna Victoria, Elisabeth Larsson, Sven Liljegren, Erika Till 

Frånvarande 

Sebastian Nydén, Magnus Nilsson, Fredrik Ekberg 

§ 1 Ordförande Stefan Carlsson öppnade mötet  

§ 2 Till justerare valdes Johan Björkman 

§ 3 Dagordningen godkändes 

§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till 
handlingarna 

§ 5 Vad är på gång inom folkhälsoarbetet? 

Erika berättar om att det ska genomföras en drogvaneundersökning på Mogaskolan 7-9. 
Under våren genomfördes även undersökningen från CAN (Centralförbundet för alkohol- 

och narkotikaupplysning), vilket är en nationell drogvaneundersökning som görs var 
tredje år. Detta resultat presenteras under hösten. 

 

Puls för lärande kommer avslutas som projektform i årsskiftet. Det arbetet som görs nu 
är att få det implementerat och hållbart även efter projektets slut. Alla låg- och 

mellanstadieskolor är nu involverade och arbetar med rörelse under skoldagen, det 
viktiga är att skräddarsy det efter sin egen verksamhet och behov för att få det hållbart. 

En framgångsfaktor som vi sett är att lägga pulspasset på förmiddagsrasten och göra den 
obligatorisk.  

 

Det planeras även för en dag, för att uppmärksamma psykisk ohälsa, och hur kommunen 
jobbar med suicidprevention. Det är planerat för en eftermiddag och kväll den 6/11 där 

allmänheten bjuds in. Verksamheter som jobbar med suicidprevention är inbjudna för att 
representera och visa sitt arbete. Sen kommer det vara två seminarier, den ena är 

Suicidprevention i Väst som håller ett föredrag. 

 
Svenljunga kommun är en samarbetspartner till planeringen för folkhälsokonferensen i 

höst. Dagen heter Folkhälsa – en av våra viktigaste framtidsfrågor. En intressant och 
viktig dag! Inbjudan har spridits och vi hoppas nu på att många anmäler sig. Den 18/10 

på Pulsen i Borås. 
 

Susanna berättar att allt går bra hos dem på folktandvården. Deras mobila enhet står i 

Överlida, vilket har fungerat väldigt bra. Det finns dock en del svårigheter för personalen, 
dels med trångt utrymme, vilket gör det svårt att göra ett bra jobb. 
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SBF har nu gått upp med en skrivelse där man föreslår att flytta föreningsarbetet till 
kommunstyrelsen. Det ligger idag under fritid, och deras upplevelse är att det inte finns 

tillräckligt med resurser att arbeta med detta framåt. Förslaget är att kansliet ska arbeta 
med utvecklingen och det strategiska, då det redan finns en del föreningsarbete 

pågående där. 

 
Det har påbörjats en förstudie tillsammans med vårdcentralen angående 

ombyggnationen av vårdcentral samt familjecentral, inbjudan har gått ut till kommunen 
med, men ingen kom. Tommy Fock tar med sig frågan och kommer närvara i processen 

framöver.  

§ 6 Verksamhetsplan 2020  

Erika presenterar förslag till verksamhetsplan 2020, prioriterade grupper är barn och 

unga, äldre och personer med funktionsnedsättning. 

De prioriterade områdena är, barn och ungas uppväxtvillkor, levnadsvanor, kontroll, 

delaktighet och inflytande samt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.  

De större satsningarna är dels Sports for you, aktivitetssamordning inom äldreomsorgen 

samt föräldraskapsstöd. Andra viktiga delar är t.ex. det drogförebyggande arbetet samt 

HBTQ-utbildning för både förtroendevalda samt personal.  

Synpunkter kring upplägget på hur budget fördelas mellan vore målgrupper, diskussion 
tas med till nästa år.  

Förslaget av budget godkändes av rådet.  

§ 7 Folkhälsobidrag – ansökningar 

Det har kommit in många ansökningar, och känslan är att det har spridit sig väl inom 
våra verksamheter. Det är många bra och välarbetade ansökningar som riktar sig till 

större målgrupper och långsiktigt arbete.  

Totalt 21st ansökningar har inkommit. Förslaget är att bevilja 14 stycken av dessa, både 
större och mindre insatser för olika målgrupper, detta för att få en så bra spridning på 

arbetet som möjligt.   

Rådet godkände dessa förslag.  

Till nästa år bestämdes även att en arbetsgrupp ska initieras för att se över 
ansökningarna. Arbetsgruppen kommer bestå av, Erika Till, Kerstin Göss-Lindh, Patrik 

Harrysson och Susanna Victoria.  

§ 8 Sommarlovsaktiviteter 

Sommarlovet är nu över, och därmed lovaktiviteterna. I år har vi haft en bra spridning på 

våra aktiviteter, och upplevelsen är att deltagandet har varit jämnt över alla veckor under 

sommaren. Vilket påvisar hur viktigt det är att det anordnas sommarlovsaktiviteter för 
våra barn och unga. 

Det anordnades två stycken naturaktiviteter som tyvärr fick ställas in pga. lågt 

deltagarantal. Detta kan bero på flera anledningar, en av dessa var att det anordnades 
under de första veckorna på lovet, då ett flertal andra aktiviteter pågick. 
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Svårigheterna med detta är att många vill anordna sina aktiviteter under första delen av 
sommarlovet, vilket såklart påverkar deltagandet. Detta är något som får ses över till 

nästa år. 

Upplevelsen är också att det är många barn och unga som kommer från andra delar av 
kommunen in till centrala delarna för att delta på aktiviteterna, dels genom skjuts men 

också via kollektivtrafiken. Detta är mycket positivt, en idé är att jobba mer mot 
föräldrarna och få dem att samköra sina barn mer. 

Tommy lyfte även att ungdomsmusikanterna fyller 50 år nästa år, så det vore kanske en 

idé att göra något tillsammans för att uppmärksamma det.  

   § 9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

§ 10 Nästa möte   

Torsdagen den 5 december kl. 13.00–14.30. 

§ 11 Ordföranden avslutade mötet och tackade de som deltagit 

 
 

 
Svenljunga kommun den 10 september 2019 

 

 
 

 
Erika Till 

Sekreterare 
 

 

 
 

Stefan Carlsson    Johan Björkman   
Ordförande     Justerare   


