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Protokoll från möte i folkhälsorådet 

Torsdag 5 december, klockan 13.00–14.30 

Svenljungasalen norr 

Närvarande 

Stefan Carlsson, Johan Björkman, Tommy Fock, Fredrik Ekberg, Dan Franzén, Kerstin 
Göss-Lindh, Susanna Victoria, Agneta Gärskog, Elisabeth Larsson, Sven Liljegren, Erika 

Till 

Frånvarande 

Sebastian Nydén, Patrik Harrysson 

§ 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 att just nu är det brottsförebyggande och trygghetskapande arbetet i 

fokus. Arbetet med föreningar har även tagits över, och huvudsakliga ansvaret kommer 
ligga på kommunutvecklaren. Men folkhälsans roll kommer vara att bli delaktig i arbetet 

att utveckla föreningslivet. Idag så har vi en låg andel föreningsdelaktiga i kommunen, 

och vi vet även att det är en låg andel som deltar i annan organiserad fritidsaktivitet – en 
viktig fråga att jobba vidare med.  

 
På folktandvården i Svenljunga rullar det på. Susanna som är verksamhetschef här, är 

numera även chef i Tranemo. Tandvårdsbussen står kvar i Överlida och verksamheten 
fungerar bra. Fortfarande lite oklart hur länge den ska stå kvar där den gör, då det är 

svårt att fylla ut tiden med patienter.    

 
Samhällsbyggsförvaltningen ser just nu över fritidsgårdsverksamheten. Politiken har gett i 

uppdrag att presentera förslag på verksamhet till nästa år. Ett bra tillfälle att tänka nytt! 
 

Familjecentral, ser över omstruktur på vårdcentralen under 2020 och ombyggnation sker 

2021. Kommunen är beredd att hyra lokal, satt av medel för 2022. Gemensam möteslokal 
med vårdcentralen, annars blir det egna lokaler. Ser över en mer riktad verksamhet, än 

öppen förskola. Ser över behovet nu.   
 

På vårdcentralen rullar det på, det har varit många mer än vanligt som har vaccinerat sig. 
Jobbar även mycket med psykisk ohälsa, ser även att det är hög efterfrågan på psykiatri-

vård. Det är bra bemannat. Svenljunga har gått med i arbetet med tidig upptäck och tidig 

insats.  
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Tommy och Sebastian träffas på förvaltningsnivå – ser över hur vi jobbar ihop med våra 
ungdomsfrågor. Det är viktigt att inte jobba stuprör. 

 

§ 6 Hur kan vi utveckla vårt arbete 2020 

Förslag att vi för in Brottsförebyggande rådet i folkhälsorådet. Då brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete ligger under folkhälsostrategen blir det mer effektivt att slå 

ihop frågorna. Erika och Tomas tar vidare denna fråga och skriver ett förslag som går till 
kommunfullmäktige för beslut. 

Vidare så ser vi över rådet och ser hur vi kan jobba mer efter teman på varje träff. Viktigt 

att få alla parter att känna att det är viktigt och intressant att delta.  

§ 7 Puls för lärande 

Emma Vånder presenterade projektet Puls för lärande, som nu har varit igång i ca 2 år 

och som avslutas nu till årsskiftet.  

Samtliga låg- och mellanstadieskolor i kommunen jobbar med rörelse i skolan. Och det är 
7 av 9 skolor i kommunen som gör det inom ramen av PFL.  

Utvärderingen som har gjorts under hösten visar att ca 90 % av eleverna gillar 

pulspassen, och pedagogerna ser t.ex. effekter av ökad gemenskap på skolan och lugn 
stämning i klassrummen.  

Några goda bieffekter vi har sett är minskade konflikter på raster och lektioner.  

Ett lyckat projekt som vi ska vara stolta över. Vi hoppas även att det är något som ska 
leva vidare i skolorna, och till hjälp har det nu tagits en riktlinje för ökad rörelse i skolan 

som varje skola ska jobba efter. Folkhälsan kommer vara till stöd på så vis att varje skola 

kan ansöka om folkhälsomedel för vidare utveckling.  

§ 8 Aktivitetssamordnare 

Emma Vånder är vår nya aktivitetssamordnare, tjänsten startar från och med 7/1 2020. 

Uppdraget som samordnare är inte helt klart än,  

Ett arbete som ligger under äldreomsorgen är ett nytt aktivitetscenter/mötesplats, som 
ska vara belägen på torget. Men det är fortfarande i uppstart och har flera lösa trådar.  

Aktivitetscentret är främst riktad mot äldre och det ska även vara en möteslokal för 

föreningar. En tanke är att det ska vara en mötesplats för alla åldrar, där generationer 
kan mötas. En annan tanke är att det ska användas som uppvisning av hjälpmedel för 

äldre.  

   § 9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

§ 10 Nästa möte   

5/3, 11/6, 10/9 samt 10/12 

§ 11 Ordföranden avslutade mötet och tackade de som deltagit 
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Svenljunga kommun den 16 december 2019 
 

 

 
 

Erika Till 
Sekreterare 

 
 

 

 
Stefan Carlsson    Johan Björkman   

Ordförande     Justerare   


