
      
      

 

Protokoll från möte i folkhälsorådet 
Torsdag 14 Mars, klockan 13.00–14.30 

Svenljungasalen norr 

Närvarande 
Stefan Carlsson, Johan Björkman, Magnus Nilsson, Tommy Fock, Sebastian Nydén, 
Margaretha Bjälkemo (ersatte Dan Franzén), Fredrik Ekberg, Patrik Harrysson, Kerstin 
Göss-Lindh, Carin Andersson (ersatte Elisabeth Larsson), Agneta Elmgren Gärskog,  

§ 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 föräldraskapsstödskursen ABC (Alla barn i centrum) har startat, första 
träffen var i februari och har varit populärt. Det undersöks även möjlighet att starta upp 
Älskade barn som är en föräldraskapsstödutbildning för nyanlända föräldrar. 
Puls för lärande arbetas vidare på, nu börjar Mogaskolan 4-6 involveras mer och ska 
starta upp till hösten. Landboskolan är även dem intresserade att starta upp till hösten.  
Budgeten har setts över och det har gjort en omfördelning som bidrar till att fler skolor 
kan involveras samt att mer utbildningstillfällen kan ges, vilket ökar chanserna till lyckad 
implementering. Kostnaderna för inköp av pulsband har dragits ner då några skolor velat 
avstå från att köpa in detta. Arbetet att involvera särskolan i PFL har även satts igång, de 
har varit inne ett flertal gånger till Parahallen i Borås. 
 
I januari blev alla mellanstadieklasser, högstadiet samt gymnasiet i kommunen inbjudna 
till en föreläsning med Andreas Johansson i naturbruksgymnasiet - med temat 
värdegrund och hur man bemöter varandra. Tanken är att skolorna ska jobba vidare med 
detta i deras ordinarie värdegrundsarbete under våren.  
Utöver detta så går även polisen ut och träffar föräldrarna och eleverna i mellanstadiet 
och pratar om sociala medier och IT-brottslighet. De har besökt alla klasser på 
Mogaskolan och är nu ute i Sexdrega och Hillared. Framöver ska de även ut till Östra 
Frölunda- samt Mårdaklevskolan. Ett viktigt arbete som vi gärna ser som ett långsiktigt 
arbete. 
 
Det är en pensionärsträff den 26/3 som ska hållas i församlingshemmet i Svenljunga, där 
äldreomsorgen, vårdcentralen, folktandvården och polisen ska ge information till äldre i 
Svenljunga kommun. Folkhälsan är med och finansierar detta. 

Stödboendet Private Nursning är verksamma i lokalerna jämte vårdcentralen och vid 
årsskiftet -21 går avtalet ut på lokalen. 

Familjecentral, ska den ligga i BVC lokalerna? Vore bra att komma överrens och sätta i 
gång med arbetet för en FC. Har blivit en utdragen process. Ska träffa HSN i maj för 
vårdialog och diskutera detta. En viktig arena att samla arbetet med tidiga insatser. 

Svenljunga kommun . 512 80 Svenljunga 
0325-180 00 . kansliet@svenljunga.se 1 (3) 



Svenljunga kommun Folkhälsorådet  
                                                                  2019-03-14 
 
 

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

Magnus ger information från Migrationsverken - Asylboendet i Holsljunga har stängt, det 
var 39 boende där. Flertal blev i första hand förflyttade till Kungsbacka. Men fem stycken 
har blivit placerade i en lägenhet i Överlida. Kommunen har inte fått jätte mycket 
information från Migrationsverket, oklart hur många lägenheter de har. Det är bra att vi 
hjälps åt i kommunen. 

Viktigt med feedback när det lämnats in orosanmälan, en bekräftelse på att de tagit emot 
brevet. Sebastian tar med sig detta vidare in i förvaltningen. 

§ 6 Folkhälsorådet – Struktur och uppbyggnad 
Då Hälso- och sjukvårdsnämnden medfinansierar halva folkhälsostrategtjänsten så är ett 
av målen att integrera folkhälsan i samtliga verksamheter i kommunen. Därav blir detta 
folkhälsoråd viktigt och att rätt personer representerar.  
Det är en viktig samverkanspunkt mellan kommun och andra aktörer, där huvudsyftet är 
att agera råd i folkhälsoarbetet som sker i kommunen. 

En önskan om att det ska finnas ett dokument med information kring hur strukturen ska 
vara i rådet. Komplettera nuvarande reglemente eller göra ett särskilt dokument?  
Erika tar med sig detta.  

§ 7 Förenings bidrag - folkhälsoinsatser 

Ansökningstiden för föreningsbidrag till folkhälsoinsatser har nu gått ut. Det har kommit 
in 6 stycken ansökningar. Ansökan om att täcka lokalkostnader har inkommit, hur ställer 
vi oss till detta? Viktigt att vara tydlig med vilka riktlinjer som gäller framöver när det 
kommer till föreningsbidragen, och att lokalkostnader inte är inom detta område. 

Till nästa år - ge förslag till att komma med kompletterade uppgifter att ansöka pengar 
för, då vi ej kan bevilja pengar för lokalhyra framöver. 

Då ansökningarna täcker de medel som är budgeterat för detta år så har vi möjlighet att 
bevilja samtliga bidrag. Var extra tydlig med att det är sista året som lokalhyran kan 
beviljas! 

§ 8 Lovaktiviteter 
 
Tjänsteskrivelse för busskort samt lovaktiviteter har tagits upp i KSAU. 350 tkr för 
busskort och 150 tkr för lovaktiviteter som KS föreslås gå in med för i år. Det är ett 
viktigt arbete och insatser för våra barn och unga. 
Inför sommaren 2019 så ser man även över möjligheterna att förlägga 
sommarlovsaktiviteter i ytterorterna och kommunens badplatser. Detta görs tillsammans 
med AME. Viktigt att möta ungdomarnas intresse, och erbjuda aktiviteter för alla. Se över 
vilka föreningar som är aktiva, som t.ex. sportfiske samt svenska jägarförbundet. Kolla 
även med AME och deras verkstad om det finns något att anordna där. 
 

§ 9 Suicidprevention  

Svenljunga kommun kom näst högst i suicidstatistiken, jämfört med andra kommuner i 
Sverige. Viktigt att belysa denna fråga och att vi börjar jobba aktivt med detta. Ligger på 
mångas bord då det ligger i koppling till utbildningsnivå, familjesituationer osv.  

Många jobbar aktivt med personalen hur man bemöter personer med psykisk ohälsa. 
Regionen erbjuder även stöd till kommuner och deras suicidpreventionsarbete. Finns bra 
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utbildningar för personal, i första hjälpen med psykisk ohälsa – YAM och MHMA. Frågan 
ska tas vidare i lokala närvårdssamverkan. 

§ 10 Övriga frågor  

Föreningarna kallade till dialog, för att förbättra dialogen mellan föreningar och 
kommunen.  
Då kommunen delar ut ett flertal olika bidrag till föreningar, så vore det en idé att ställa 
motkrav med att t.ex. aktivt jobba mot alkohol och narkotika. I dagens läge ska alla 
föreningar ha en alkoholpolicy, men hur jobbar man med det? Viktigt att samla dem och 
ge dem en utbildning/föreläsning i ämnet. Det har skapats en arbetsgrupp, med 
representanter från både föreningarna samt kommunen. Rådet beslutar att avvakta tills 
arbetsgruppen kommit igång, och låta de påbörja deras gemensamma arbete för att 
sedan se vilka behov som uppkommer. 
 

§ 11 Nästa möte   
 

Nästa mötestid är torsdagen den 16/5 kl. 13.00-14.30. 
Kommande mötestider, 5/9 och 5/12. 

 

§ 11 Ordföranden avslutade mötet och tackade de som deltagit 
 
 
 
Svenljunga kommun den 15 mars 2019 
 
 
 
 
Erika Till 
Sekreterare 
 
 
 
 
Stefan Carlsson    Johan Björkman   
Ordförande     Justerare   
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