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Protokoll från möte i folkhälsorådet 

Torsdag 11 juni, klockan 13.00–15.00 

Svenljungasalen norr 

Närvarande 

Stefan Carlsson, Johan Björkman, Fredrik Skoog (ersättare för Fredrik Ekberg), Agneta 
Gärskog, Elisabeth Larsson, Sebastian Nydén, Emma Vånder, Tommy Fock, Magnus 

Nilsson, Fredrik Wahlberg, Margareta Bjälkemo (ersättare för Dan Franzén), Lena 

Lövgren (Minoritetsriktlinjen). 

Frånvarande 

Kerstin Göss-Lindh 

§ 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? 

Emma: 
Boka in årets Folkhälsokonferens 3 december 2020 på pulsen i Borås, alternativt 

webbsänd konferens. En viktig dag att delta i.  

Vecka 41 är det Pridevecka i Svenljunga och Tranemo. Tranemo har huvudprogrammet i 
år, men vi i Svenljunga är också med och uppmärksammar. Vi har en arbetsgrupp som 

planerar för veckan. Vi kommer satsa på att synliggöra HBTQ+ frågan runt om i 

Svenljunga, exempelvis genom att flagga och ordna aktiviteter i skolorna. Ett förslag är 
att bjuda in till ett sakpolitiskt samtal, där RFSL Sjuhärad har dialog med lokalpolitiker vid 

ett tillfälle under veckan.  

Planerar att öppna fritidsbibblan på biblioteket den 22 juni, där alla är välkomna att låna 
sport- och fritidsutrustning. Bra satsning, där vi får hjälp av Sports for you. 

Kommunchef: Stabsläge på grund av coronapandemin. Möten varje vecka.  

Formerna för feriearbeten har hittats även i år, trots att det inte kunnat erbjudas platser 

inom vård- och barnomsorg. Bra att ungdomarna får möjlighet till sysselsättning. 

Mycket distansmöten och digitala lösningar. Förbereder för eventuellt utbrott på 
äldreboende. Det är viktigt att vi är förberedda och förebygger.  

Socialförvaltningen: Inga konstaterade fall av covid-19 på våra boenden. Basala 

hygienrutiner fungerar bra. Skyddsutrustning har inte varit några problem att få tag på. 
Verksamheterna är väl förberedda. Antalet orosanmälningar har minskat under 

pandemin.  
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Påbörjat arbete med ”Svenljungas ungas framtid”, där kommunen bättre ska kunna 
samverka kring arbetet för barn och unga. Hoppas kunna leda till goda resultat på sikt. 

Där arbetar gruppen utifrån ett hälsofrämjande perspektiv och fokuserar på att lyfta det 
positiva för en hoppfull framtid. Socialförvaltningen, Barn och utbildningsförvaltningen, 

Folkhälsan, Arbetsmarknadsenheten och Samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan. 

Eniga om att skapa goda förutsättningar för våra barn och unga. 

Gratis busskort till våra ungdomar. Viktigt att ungdomarna ska kunna åka på aktiviteter 

och till sina sommarjobb.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen: Utmaning att försöka säkerställa hygien runt 

badplatserna i sommar. Toaletterna vid badplatserna saknar för det mesta möjligheten 
att kunna tvätta sig ordentligen med tvål och vatten. Planen är att sätta upp behållare 

med handsprit. Kommer även upp skyltar på badplatserna om att hålla avstånd och tänka 
på hygienen. 

Barn och utbildningsförvaltningen: Mycket fokus på pandemin. Vuxenutbildningen, SFI 

och Lärcentrum har haft stängt. Annars är skolorna öppna. Har arbetet med 
föreberedelser inför olika scenarier.   

Lugn och fin skolavslutning för årskurs 7-9. Avgångsklasserna i årskurs 9 har haft bästa 

skolresultaten på många år. Det ger bättre förutsättningar för ungdomarna att komma in 

på sina gymnasieutbildningar.  

Polisen: Skolavslutningen var väldigt lugn. Inom polisen är man bra bemannade. 

Polishusbilen har inte varit på plats under våren. Färre möten, därför kan de röra sig ute 

mer. Har varit en hel del uppe på skolan. 

Närhälsan: Börjat med provtagning för allmänheten. Finns en särskild mottagning där 
man är utrustade för att möta personer med misstänkt covid-19. Alla äldre går in via 

ambulansintaget för att inte behöva passera väntrummet. Mycket distanskontakter med 
personer i riskgrupp. Klart att bygga familjecentral, det är fina ritningar över lokalen. 

Beräknas vara klart våren 2022. Kommer bli en del lokaler som står tomma, bra om de 
kan utnyttjas, till exempel av apotek i framtiden. 

Tandvården: Ställt om på grund av coronapandemin. Personal och patienter måste vara 

friska. Behandlar inte 70+ patienter just nu, endast akuta. Vissa behandlingar utförs inte 

på grund av smittorisk.  

Svenbo: Mycket projekt på gång.  

§ 6 Minoriteters riktlinje 

Bra att vi kommit igång med arbetet. 

Lagen kring kommunernas arbete med de nationella minoriteterna skärptes 1 januari 

2019. Under vägen fram har Robert varit med och diskuterat och tittat på möjligheter hur 
kommunen kan arbeta vidare. Riktlinjen har varit på remiss hos nämnderna och har 

funnits tillgänglig på vår webbsida för medborgarna att kunna lämna synpunkter. Namnet 
på riktlinjen har ifrågasatts.  

Nytt namnförslag: ”Riktlinje för det politiska arbetet med nationella minoriteter”. 

§ 7 Nya fritidsverksamheten 
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Efter att alla förvaltningar och polisen i samverkan stängde KV’16 kom ett nytt förslag på 
en mobil ungdomsverksamhet. Nu är en ny fritidsledare anställd, som är placerad på 

Mogaskolan för att kunna fånga upp ungdomarna. Samarbetar med alla förvaltningar 
som rör barn och unga.  

Tanken är att det ska finnas en aktivitetskalender som ska marknadsföras via skolan. 

Målet är att erbjuda minst 2 aktiviteter per vecka. Viktigt att det inte bara har en 
idrottsinriktning, utan ska kunna erbjuda ett bredare utbud av aktiviteter. Tanken är att 

kunna låna olika lokaler runt om i kommunen beroende på vilken aktivitet som ska 

anordnas. Ambition att få en grupp ungdomar som är med och formar verksamheten.  

Den nya verksamheten har presenterats på Mogaskolans elevråd, som var positiva till 
upplägget. Åldrar från mellanstadiet upp till 18 år, men mest fokus på högstadiet. 

Samarbeta med studieförbund och Sports for you.  

Förslag att satsa 50 tusen kronor ytterligare 2020 samt 100 tusen kronor ytterligare ur 
folkhälsobudget kommande år för ett utökat samarbete med Sports for you. Rådet har en 

positiv inställning till detta. 

§ 8 Trygg och säker 

Presentation av första testomgången av EST-metoden. Kommunen och polisens 

gemensamma lägesbild för maj månad. 

Polisen har gjort lyckade tillslag mot narkotikaförsäljning. Vi behöver arbeta med att nå 
föräldrarna. Svenljunga sticker inte ut jämfört med andra kommuner. 

Återkoppling till politiken av arbetet med Trygg och säker är viktig. Vi kommer att ha en 

stående punkt på folkhälsorådet.  

Förslag att polisen får möjlighet att lägga ut information på kommunens hemsida med 
hjälp av kommunikatören. Det är bra att kunna informera om aktuella problem som 

invånarna lätt kan ta del av.  Informationen skickas också till granssamverkansgrupperna. 

§ 9 Övriga frågor   

Mer information om familjecentralen?  

Det finns en plan för vilka professioner som kommer att arbeta på familjecentralen. Bland 
annat integrationsarbete och öppenförskoleverksamhet. Allt som kan gynna individen, 

ska vi samverka kring. Alla som är berörda kommer bjudas in när det närmar sig. 
Folktandvården vill vara med i planeringen. 

Nattvandrare?  

Gruppen var på gång innan pandemin bröt ut med många intresserade. Tyvärr kom 
endast tre personer på senaste mötet, vilket ansågs för få för att komma igång till 

sommaren. Gör ett nytt försök efter sommaren. 
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§ 10 Nästa möte   

Torsdagen 10 september 

§ 11 Ordföranden avslutade mötet och tackade de som deltagit 

 
 

 

Svenljunga kommun den 11 juni 2020 
 

 
 

 
Emma Vånder 

Sekreterare 

 
 

 
 

Stefan Carlsson    Johan Björkman   

Ordförande     Justerare   


