
      
      

 

Protokoll från möte i folkhälsorådet 
Torsdag 16 maj, klockan 13.00–14.30 

Svenljungasalen norr 

Närvarande 
Stefan Carlsson, Johan Björkman, Tomas Klug (ersatte Magnus Nilsson), Tommy Fock, 
Dan Franzén, Fredrik Ekberg, Patrik Harrysson, Kerstin Göss-Lindh, Agneta Elmgren 
Gärskog 

Frånvarande 
Sebastian Nydén, Elisabeth Larsson 

§ 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 hon tillsammans med Västra Götalands idrottsförbund anordnare en 
idrottsfrukost och det kom ca 7 olika föreningar. Det blev bra diskussioner med bra 
tankar kring hur man kan jobba mer aktivt att få in fler barn och unga i föreningarna, och 
vi ska jobba för att hålla dem kvar så länge som möjligt. 
I spår med detta så pågår det en dialog mellan föreningar och kommunen samtidigt, det 
är Fredrik Skoog och Dan Franzén som håller i detta. 
Diskussion kring var arbetet med föreningar ska ligga, förslaget från SBF är att Kansliet 
tar över det och ser över hur vi dels jobbar med bidragen, men också utvecklingsarbetet 
med våra föreningar. Alla är överrens om att det är ett viktigt arbete och att vi ska värna 
om de ideella krafterna som finns. 
 
Puls för lärande rullar på i skolorna, två nya på gång till hösten. Landboskolan samt 
Mogaskolan 4-6 kommer planera in obligatoriska pulspass för sina elever.  
Roligt när det sprider sig och fler vill bli involverade. Tommy påpekar ändå vikten av att 
få det tillräckligt implementerat så det ingår i verksamheten. Många projekt som startar 
men som inte lever kvar efter avslutad projekttid.  
 
Kerstin framför att de har problem att få tillgång till program och appar på deras Ipads 
på de olika äldreboendena. Frågan har ställts ett flertal gånger till IT som hänvisar till 
säkerhetsrisk. Ser över lösningar på det problemet.  
Diskussion kring hur viktigt det är att samarbeta med de aktiva och starka 
pensionärsföreningarna i kommunen. De kan många gånger vara utförare av de insatser 
som riktas mot äldre. Viktigt att vi prioriterar målgruppen äldre och ser över arbetet som 
görs. 
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Agneta berättar att tandvården gör uppsökande verksamhet nu, på äldreboenden samt i 
skolan. De har även sett över hur de arbetar och försöker förnya.  
De ser ett problem med ökande frätskador på tänderna hos barnen, vilket är en 
konsekvens av mycket läskdrickande. De jobbar de mer mot nu när de besöker 5e 
klassare.  
 
Erika framför två förslag inför arbetet och VP 2020. Den ena är aktivitetsrundor, som är 
ett kommunkoncept från ”Träning i livet”. Det är 12 stycken skyltar som sätts upp, på 
t.ex. en kortare promenadsträcka, eller runt en lekplats, som visar 12 olika 
träningsövningar som är anpassade för båda barn och vuxna.  
Detta är ett folkhälsoinitiativ från kommunen genom att tillgängliggöra fysisk aktivitet för 
alla, 0-100 år - kostnadsfritt.  
Tanken är att placera ut dessa rundor på de olika geografiska områden som finns i 
kommunen, och inte endast i centrala Svenljunga. Det blir en kostnad på ca 50 tkr i 
kommande budget. 
 
Andra förslaget är att kommunen satsar på Senior sport school som varit en stor succé i 
andra kommunen, närmast Borås och Ulricehamn.  
Det är en hälsoresa för 65+, och pågår under 12 veckor med två träffar i veckan. Det är 
en grupp på ca 20-25 st per gång som deltar. 
Den ena träffen är en teoretisk del, som innehåller föreläsningar om t.ex. kost, 
skadeförebyggande, HLR. Den andra dagen gör alla en fysisk aktivitet tillsammans och då 
försöker man använda sig av de föreningarna som är aktiva i kommunen. 
Det är ett samarbete med Västra Götalands idrottsförbund och de kommer stå för 
kostnader och föreläsare under första omgången. Sedan får kommunen ”ta över” det 
färdiga programmet och schemat, och behöver då ha en person som driver detta och blir 
ansvarig. I andra kommuner har denna person varit en äldre-konsulent eller 
aktivitetssamordnare. Kostnaden för detta blir ca 20-25 tkr per år, då är det räknat på två 
omgångar – en på våren och en på hösten.  

Frågan ska tas med och diskuteras igen under nästa möte. 

§ 6 Statistik – Svenljunga  
Erika visar statistik över Svenljunga, kommunfaktabladet från ”Hälsa på lika villkor” samt 
utifrån Agenda 2030 jämförelsevis med andra kommuner. 

§ 7 Lovaktiviteter 

Regeringen beslutade att återinföra statsbidraget för kostnadsfria lovaktiviteter, för 
Svenljungas del innebär detta ca 233 tkr. Vilket möjliggör vår satsning utan att använda 
medel från KS oförutsedda. 

Lovaktiviteterna är klara, och väntar nu på att broschyren ska sammanställas och tryckas. 
Några nyheter är programmering för barn samt aktivitetsbussen, som ska köra runt i 
kommunen och besöka orter/badplatser med flera olika aktiviteter.  

§ 8 Övriga frågor 
 

Johan lyfter arbetet med Minimaria, bas-verksamheten kommer ligga i Borås och sedan 
verka ambulerande i de grannkommuner som samverkar. Förebyggande arbete mot 
missbruk i spel, narkotika samt alkohol.  
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Familjecentralen, hur går vi vidare där? Vi måste börja agera nu och jobba aktivt med 
frågan så det snart blir verklighet. Om kontraktet går ut 2021 på lokalen så kanske det 
vore en idé att snart skapa en arbetsgrupp som kan börja jobba förberedande mot detta? 
Stefan tar med sig frågan vidare till Magnus. 
 

§ 9 Nästa möte   
 

Torsdagen den 5 september kl. 13.00–14.30. 

Kommande mötestider, torsdagen 5 december. 

 

§ 10 Ordföranden avslutade mötet och tackade de som deltagit 

 
 
 
Svenljunga kommun den 16 maj 2019 
 
 
 
 
Erika Till 
Sekreterare 
 
 
 
 
Stefan Carlsson    Johan Björkman   
Ordförande     Justerare   
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