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Protokoll från möte i folkhälsorådet 

Onsdag 3 oktober 2018, klockan 13.00–14.30 

Svenljungasalen norr 

Närvarande 

Stefan Carlsson, Magnus Nilsson, Johan Björkman, Tommy Fock, Fredrik Ekberg, Ulrika 
Hautala (ersatte Sebastian Nydén), Monica Björsell, Owe Lundin, Kerstin Göss-Lindh, 

Carin Andersson (ersatte Elisabeth Larsson), Erika Till. 

Inbjudna 

Mathias Hultén, Tomas Klug.  

Frånvarande 

Agneta Elmgren Gärskog, Henrik Öst, Hans-Göran Karlsson  

§ 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 Till är nu på plats efter Emelie Risbeck som slutade i mitten på september, och att 
hon sätter sig in i arbetet för fullt. Det är planering inför Novemberlovet, det är än så 

länge tre dagar med Sports for you samt en biokväll med skräckfilmstema inplanerat. Mer 
aktiviteter kommer komma.  

§ 6 Sommarlovsaktiviteter 

Erika Till redovisar uppföljningen av årets sommaraktiviteter, vecka 25-33 erbjöds 

kostnadsfria aktiviteter för alla barn och unga mellan 6-18 år. Aktiviteterna finansierades 
av bidrag från Socialstyrelsen på 250 tkr, Västra Götalands idrottsförbund på 100 tkr 

samt Svenljunga kommun på 300 tkr.  Det anordnades även busstransporter till och från 
aktiviteterna. Det var upphämtning och avlämning på samtliga skolor i kommunen.  

Överlag var sommaraktiviteterna väldigt lyckade, både de feriearbetarna som jobbade 
under sommaren, besökarna samt föräldrarna var väldigt nöjda. Sommaraktiviteterna 

uppmärksammades också ett flertal gånger i BT och STT.  

 
Till nästa år finns redan ett upplägg att arbeta utifrån och planeringen kan starta tidigare. 

Ett förslag är då att föreningar och verksamheter kan få ansöka om att arrangera 
sommarlovsaktiviteter, för att möjliggöra att fler aktiviteter anordnas på ytterorterna. Det 

ger även en möjlighet för föreningar att visa upp sin verksamhet, vilket förhoppningsvis 

kan generera i nya medlemmar. 
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Då bussarna inte användes lika mycket som man hade hoppats på så diskuterade man i 
folkhälsorådet huruvida man ska tänka till nästa år, Johan Björkman lyfte tanken om att 

ge reseersättning till de föräldrar som kör sina barn och unga till de olika aktiviteterna. 
Det var ofta att bussarna användes för att åka in men inte hem sen, en tanke kan vara 

att göra en föranmälning inför varje aktivitet för att då veta hur många som vill åka buss 

dit för att sedan ta bussen hem igen.  
Tommy Fock poängterade hur viktigt det är att blanda in ungdomarna i utvärderingen för 

att få deras synpunkt.  
Magnus Nilsson lyfte även frågan huruvida det vore intressant att se om polisen 

såg/kände skillnad under sommaren, med mindre förstörelse och bråk. 
 

Tommy Fock föreslog till nästa års planering för lovaktiviteter så vore det en bra idé att 

inkludera naturen i olika aktiviteter, då vi har så fina grönområden med fiske etc. 
 

Tomas Klug lyfte även frågan hur vi kan få denna planering i allas verksamheter? 
    

§ 7 Sports for You - Uppföljning 
 

Sports for you var även igång hela sommaren med aktiviteter, som var väldigt 
uppskattade. Nytt för i år var att de hade utökat ålderspannet från 10-15 år, till 6-18 år.  

De upplevde att man nådde ut till fler genom att man använde sig av Svenljunga 

kommuns lovaktivitet facebook-sida. Deltagarna på aktiviteterna var ungefär samma som 
tidigare år, men deltagandet var utspritt på fler ungdomar. En av höjdpunkterna var när 

40st åkte med till Borås för att kolla på en Elfsborgs match.     
 

Deras arbete kommer fortsätta under hösten och till nästa år, man ser hur fler ungdomar 

kommer och de blir alltmer kända bland barn och unga i kommunen. De är idag runt om i 
skolorna på middagsrasten med olika aktiviteter, men planerna framåt är att flytta 

aktiviteterna till efter skolan för att nå ut till fler föreningar som annars har svårt att delta 
dagtid. Erika Till berättar även att det finns planer på att involvera särkskolan mer i 

arbetet. Viktigt att alla känner sig delaktiga och lika involverade. 
       

§ 8 Puls för lärande  

Mathias Hultén var inbjuden och för att presentera en uppföljning av Puls för lärande och 
han berättade att det även har lämnats in en uppföljning samt en ny ansökan för 2019 till 

HSN S. Målet för i år var att ha två pilotklasser på varje skola, Mogaskolan 7-9, 
Holsljunga samt Östra Frölunda. Men i dagsläget är det 4 stycken klasser igång på 

Mogaskolan, och i ytterskolorna deltar samtliga klasser och puls för lärande är 

implementerat i skolan. Mathias menar på att detta kan bero på att det är lättare för 
småskolorna att styra dagarna och då kunna planera in det lättare. 

Mathias upplevelse är att de stora svårigheterna är på Mogaskolan, det är svårare att få 
in pulspassen i schema så det blir en naturlig del av dagen. Det enda sättet detta året för 

att hålla igång puls för lärande, var att själv hålla i klasserna. Det ska göras en mätning i 
slutet på terminen, då mäts den självupplevda hälsan hos ungdomarna. Anledningen till 

att detta inte är gjort tidigare är för att Mathias tog ett beslut i att det var för kort tid att 

se något resultat, och därför ville avvakta till slutet på året. 
Målet var att alla klasser på Mogaskolan skulle vara igång med pulspass under våren -19, 

men detta är inte nåbart, utan Mathias ser att det målet behöver senareläggas till hösten 
-19 istället. För Lerum tog det ungefär 4 år för till att ha alla klasser inkluderade i 

pulspassen, och deras rekommendation är att göra det långsamt och riktigt bra istället. 



Svenljunga kommun Folkhälsorådet  

                                                                  2018-05-03 

 

 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    
 

 3 (4) 

Den stora förändringen i projektet är att Mathias kommer sluta och gör sin sista vecka 
nu. Den nya projektledaren är redan rekryterad och börjar på måndag den 8/10. Hon 

heter Emma Vånder. 

 

Tommy Fock poängterar att barn och utbildningsförvaltningen ser detta som en stor och 

viktig satsning som de tror på. Detta kan ej misslyckas då det i dagsläget hänger på en 
person. När den nya projektledaren är på plats så är det viktigt att vi sätter oss ner 

tillsammans och se hur upplägget kan ses över, och ge Mogaskolan rätt förutsättningar 
för att lyckas med puls för lärande. Det är viktigt att skolan äger frågan själv.   

 

Stefan Carlsson tackar Mathias för den här tiden och vi önskar han lycka till i framtiden. 

§ 9 Verksamhetsplan 2019 

Erika presenterar verksamhetsplanen samt budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 

2019, mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Svenljunga kommun.  
Nytt för nästa år är satsningen på äldres hälsa, det har ännu inte planerats några insatser 

än, men det kommer göras och ska prioriteras i folkhälsoarbetet.  

Demokratisatsningen finns inte med i budgeten för -19, Tommy Fock svarar för detta och 
vet att detta inte gjordes under 2018. Magnus Nilsson lyfter huruvida man ska tänka 

kring detta, då medel för detta just nu ligger under satsningen på Sports for you. Efter 
diskussion i rådet så kom man fram till att demokratisatsningen kan kollas över till 2020, 

då man anser att Sports for you är en demokratisatsning som gynnar alla skolor och 

elever och vi vill fortsätta med deras lyckade arbete även under nästa år.   

Tommy Fock lyfte en tanke kring hur man kan tänka om och satsa ANDT-arbetet till de 
yngre målgrupperna, genom föräldrarna. Innan de börjar högstadiet och hamnar i 

riskzonen.  
DAGS-föräldramöten är en del av det förebyggande ANDT-arbetet som görs, som även 

riktar sig mot föräldrarna. Men det är 7-9 på Mogaskolan. 
 

Folkhälsorådet är enigt och röstar ja till budgeten. Stefan Carlsson godkänner därmed 

budgeten för folkhälsoarbetet 2019. 
  

§ 10 Nämndspecifika folkhälsomål 

Erika Till lyfter frågan till rådet, om man skulle kunna sätta nämndspecifika folkhälsomål 

för att tydliggöra ansvarsfördelning och därmed nå målet att folkhälsoarbetet ska 

genomsyra alla nämnder. 
Magnus Nilsson meddelar att arbetet håller på att sättas i alla nämnder i detta nu, svårt 

att hinna få in det nu, om detta inte är möjligt så är det något som kan belysas och göras 
till nästa års beredning. Förslagsvis så kan man sätta enhetsmål för KS och jobba vidare 

med att få ut det till respektive förvaltning med mottagare. 
  

§ 11 Övriga frågor  

Den 16 november är det en äldre konferens i Borås, detta arrangeras i samarbete med 

Borås Stad och Svenljunga kommun. Intressant dag att gå på, Erika Till uppmanar 
deltagarna i folkhälsorådet att anmäla sig. Kerstin Göss-Lindh berättar att det är 2 

stycken som anmält sig från socialnämnden och ska åka dit.  
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§ 12 Nästa möte 

6 december kl. 13.00–14.30. 

§ 13 Ordföranden avslutade mötet och tackade de som deltagit 
 

 

 
Svenljunga kommun den 11 oktober 2018 

 

 
 

 
Erika Till 

Sekreterare 
 

 

 
 

Stefan Carlsson    Johan Björkman   
Ordförande     Justerare   


