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Protokoll från möte i folkhälsorådet 

Torsdag 5 mars, klockan 13.00–15.00 

Svenljungasalen norr 

Närvarande 

Stefan Carlsson, Johan Björkman, Fredrik Ekberg, Dan Franzén, Kerstin Göss-Lindh, 
Agneta Gärskog, Elisabeth Larsson, Sebastian Nydén, Erika Till 

Frånvarande 

Tommy Fock, Magnus Nilsson, Susanna Victoria, Sven Liljegren 

§ 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, Har genomförts HBTQ+ utbildning för politiker, och en föreläsning för personal. 
Tyvärr kom det inte så många från personal som önskat! Vidare kommer det ske en 

Pridevecka i oktober, och den ska samköras med Tranemo. Mer info om detta kommer! 
Jobbar tillsammans med aktivitetssamordnaren Emma Vånder, att se över den 

kommande mötesplatsen för äldre som ska öppna vid torget. Har varit iväg på flera 

studiebesök som varit värdefullt. Medverkade även på seniorträffen som SPF anordnade i 
februari, där temat var boendefrågor – Sebastian och Elisabeth blev utfrågade. Ett förslag 

är att till nästa år anordna en äldremässa i kommunens regi för att bredda målgruppen. 
Vill nå ut alla våra 65+ invånare.  

Tillsammans med Sports for you och biblioteket är nu även en fritidsbank på gång. En 

stor tillgång till Svenljunga! Biblioteket kommer hantera uthyrningen av material och 
redskap. Vilket kommer vara gratis för alla som vill låna t.ex. bollar, klubbor, hjälmar osv. 

Sports for you kommer förse oss med material och hjälp med att få igång systemet.  

Planerar även för en föreningskväll i maj, där tanken är att bjuda in samtliga föreningar 
för en ”nystart” i arbetet. Nytt bidragssystem ska även presenteras under detta tillfälle.  

Socialförvaltningen, I närvårdssamverkan så tar man nu fram en handlingsplan och 

rutiner inom suicidprevention. Planerar även för kampanj på sociala medier för att gå ut 

med mer kunskap och information. Under våren sker det även en personalutbildning 
första hjälpen, via suicid zero. Närvårdssamverkan har ett bra samarbete och fungerande 

arbetssätt.  

Minimaria, en lättillgänglig drogklinik i samverkan. Ska dra igång minimaria i en mindre 
skala. Mark är ej med, men de andra Sjuhäradskommuner ingår. Regionens del är att 

hantera det organisatoriskt. Tillgänglighet, ska vara mobila för att kunna åka runt i 
kommunen. Kommer igång i sep/okt. Två personer som jobbar för kommunerna. Hoppas 

på att kunna växla upp detta framledes.  
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Tidig upptäckt, tidig insats för barn (TUTI) med olika sorters problem. Mark och 
Svenljunga kör detta ihop. 27 barn har fått insatser redan i år, och barnen får hjälp inom 

2 månader. Ett projekt som ska fortsätta.  

Närhälsan, TUTI-projektet är igång, suicidprevention för all personal i mars. Kommer en 
föreläsare och utbildar. Svenljunga har legat i hög frekvens i suicidfall länge, svårt att 

bedöma vilka insatser som gör skillnad. Samarbete mellan SOF och BUF i dessa frågor. 

Barn och utbildningsförvaltningen, Antog riktlinjen för ökad rörelse i skolan. De har 
genomfört drogtester på elever, samt haft polishundar i skolan, och det finns ingen 

narkotika i där. Det är mycket rykten som går, bra att lyfta det positiva.   

Skolresultatet är sämre än förra året, över tid ser man att det går bra för elever i fyran 
och sexan, och i nian går betygen nedåt. Men klarar sig dock bra i gymnasiet. Sätter vi 

för hög ribba?  

Viktigt att vi inte bara ser det negativa med att vara Svenljungabo. Attityden för många 

killar är att det inte är ”okej” att plugga - Skillnad mellan killar och tjejer. Pluggar man 
vidare så åker man oftast från kommunen.  

Att jobba med fritidssysselsättningen och en meningsfull fritid ska vara prioriterat. Kultur 

och föreningsliv är väldigt viktigt för psykisk hälsa. Hur får vi föräldrar att vara aktiva och 
engagerade i barnens fritid?  

Tandvården, samverkan med Individ och familjeomsorgen, och vill gärna utveckla det – 

den uppsökande verksamheten. Är inte helt nöjda, och vill gärna ha en bättre samverkan 
med enhetschefer. Viktigt med en god tandhälsa, så att få till en bättre samverkan med 

detta skulle spara pengar för alla. Sebastian tar med sig detta, och ska bjuda in för att 

träffa enhetscheferna. FRAM, uppsökande verksamhet i skolor. Fast de har bokat med 
skolan så händer det att skolan inte har koll på att de kommer. Behövs bli en bättre 

samverkan och dialog med skolan också. Kommunen får utbildningarna gratis så viktigt 
att vi får till ett bättre samarbete.  

Samhällsbyggsförvaltningen, ett nytt upplägg på fritidsgården, det var ett häng på 

gården som inte fungerade väl. Kommer inte starta upp i samma form, utan kör på en 
mobil verksamhet. Även fått statliga medel för stärkta bibliotek och kan anställa 

fritidspersonal på biblioteket. Bidrar till mindre stök och oro, och en helt ny situation. 

Bokbussen är på ingång, och kan användas till annat också.  

Stängt toan i Thilanderska parken, den är stängd dygnet runt pga. skadegörelse.  

GC-leder, byggs i rasande fart. Senaste sträckan är Uddenbo-Strömsfors, och nu är sista 

sträckan efterfrågat. För dyrt att bygga längst med 156an så ser på andra alternativ.  

Busshållsplatsen i Sexdrega kan komma att flyttas upp till samhället. Viktigt att inte 
förlänga tiden för pendlingen, om vi vill hålla det attraktivt.   

§ 6 Föreningsbidragsansökningar 

Förslaget att bevilja samtliga ansökningar till de som ansökt om folkhälsobidrag antas.  

§ 7 Minoriteter i Sverige 

Robert Simonovic är inbjudan att prata om nationella minoriteter i Sverige. Och hur 

situationen för Tornedalare, Romer och Samer ser ut i Svenljunga och hur deras arbete 
ser ut i Borås Stad. Robert lyfter hur viktigt det är att upprätta ett arbete med t.ex. 

brobyggare för att nå ut till dessa grupper, och vad säger lagen?  
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Viktigt för oss att vi lägger det på en hanterbar nivå för oss i kommunen, och först och 
främst se vilka behov det finns i Svenljunga. Frågan tas med för vidare diskussion.  

§ 8 Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

§ 10 Nästa möte   

Torsdagen den 11 juni 

§ 11 Ordföranden avslutade mötet och tackade de som deltagit 

 
 

 
Svenljunga kommun den 19 mars 2020 

 
 

 

 
Erika Till 

Sekreterare 
 

 

 
 

Stefan Carlsson    Johan Björkman   
Ordförande     Justerare   


