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Folkhälsoråd 2017-03-07 
 

Tid: 16:00 – 18:00  

Plats: Nymilsgatan 2  

 

Närvarande:  
Jörgen Knudtzon, SDN Askim-Frölunda-Högsbo 

Sören Björkman, Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg  

Mikail Yuksel, Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg 

Catarina Åsberg, Avdelning Folkhälsa, VGR 

Liselotte Lindqvist, Närhälsan 

Isa Ekelund Berglöw, Hälsoteket  

Heléne Melin, SDF Askim-Frölunda-Högsbo 

Petra Dahl, SDF Askim-Frölunda-Högsbo 

Marie Falk, SDF Askim-Frölunda-Högsbo 

Kristina Fredriksson, SDF Askim-Frölunda-Högsbo 

Martin Lindblad, Svenska Kyrkan 

Anna Sanderoth, Lindås Föräldraförening 

Robert Aslan, Frölundaskolan Föräldraförening 

Sylvia Thomsen, ordförande SDF Askim-Frölunda-Högsbo  

Allan Dale SDF Askim-Frölunda-Högsbo  

 

1. Välkomsthälsning  
Sylvia Thomsen, ordföranden hälsar alla välkomna till mötet. Därefter följde en kort 

presentation av mötesdeltagarna.  

 

2. Inledning av teman  

Sylvia Thomsen visade den gemensamma handlingsplanen för folkhälsoarbete i stadsdelen 

mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg (HSNG) och Stadsdelsnämnden (SDN). Mötets 

fördjupningstema är en av de prioriterade insatserna inom område ”Ge barn fortsatt goda 

förutsättningar genom skolåren”.   

 

3. Drogsituationen i stadsdelen  

Allan Dale, utvecklingsledare folkhälsa visade resultat från den senaste drogvaneundersök-

ningen. Allan visade drogsituationen på stadsdelsnivå samt på skolnivå och presenterade 

sedan bilder som visar sambandet mellan ungas riskbeteende och föräldrarnas relation med 

sina unga, föräldrarnas alkoholförhållande och skolk. I bifogade ppt finns nu även en bild om 

vad barnen uppger att föräldrar tycker om att de dricker alkohol och att är berusade. 

 

4. Drogförebyggande arbete i stadsdelen  

Allan Dale inledde med återkoppla till visade bilder om drogsituationen och pratade om att 

det krävs samarbete mellan hemmen, skolan och fritidsverksamheten. Allan presenterade 

också kort vad som har som gjorts sedan 2013 i stadsdelen gällande drogförebyggande arbete.  

Sen berättade han i samarbete med Petra Dahl (SSPF-koordinator) för både drog- och 

brottsförebyggande i stadsdelen.  SSPF är ett forum för informationsutbyte mellan skola-

socialtjänst-polis-fritid, för att fånga upp barn och unga i riskzon för kriminalitet 



Petra berättade att drogresultat har diskuterats i stadsdelens SSPF styrgrupp där man tryckte 

på att förebyggande arbete behövs även i tidigare ålder. 

 

5. Drogförebyggande arbete i stadsdelens södra del samt fortsatt diskussion 

Heléne Melin (enhetschef för Fritid i AFH) och Anna Sanderoth (ordförande i Lindås 

föräldraförening) berättade om positivt samarbete med Lindåsskolan gällande drogföre-

byggande arbete. Anna, Helene och Mikael Levi, rektor samarbetar sedan 2013 aktivt med 

drogförebyggande arbete i Lindås. 

Anna Sanderoth berättade att cirka 60 föräldrar är med i föräldraföreningen. De flesta 

föräldrarna har barn i mellanstadiet. Det är svårare att engagera föräldrar med barn i 

högstadiet. I föräldraföreningen finns många starka och engagerade föräldrar. De har bland 

annat samordnat föreläsningar med Mini-Maria och bjudit in polisen och de själva nattvandrar 

och organiserar en mängd av aktiviteter för barn, unga och föräldrar. Föräldraföreningen vet 

att det är många barn i Lindåsskolan som inte mår psykiskt bra, många har höga krav på sig 

själva och några har ett självskadebeteende. Fritid i AFH vill gärna fortsätta med 

hälsofrämjande insatser riktade till barn i mellan- och högstadiet som hjälper dem att minska 

stress, prestation och hantera grupptryck.  

 

Utifrån frågan vad som görs i Frölundaområdet, berättade Marie om ett projekt i 

Frölundaskolan ”Jag och min värld” som Kulturskolan ansvarar för, där man arbetar med 

barnkonventionen och att vara bra kompisar - med elever i åk 5. Robert Aslan, från Frölunda-

skolans föräldraförening berättade om positivt samarbete med skola och fritidsverksamhet och 

om en ”kompisdag” på skolan. Han är positiv till de kulturella insatser som sker i skolan och 

efter skolan.  

Isa från Hälsoteket berättade att Frölunda kulturhus har haft problem med droghandel och att 

det finns en "ung svans" till de som säljer droger. Hälsoteket ordnade nyligen en föreläsning 

där Mini Maria medverkade, tyvärr kom få och lyssnade. På frågan om hur vårdcentralerna 

kommer i kontakt med frågor om droger berättade Liselotte att vårdcentralerna gör 

skattningar, där det ibland kommer fram användande av droger (mest cannabis).  

 

Några sammanfattande reflektioner: 

 Samarbete mellan skola, föräldrar och fritidsverksamhet är viktigt i det lokala 

drogförebyggande arbetet. ”Vi behöver sända samma budskap” 

 Börja tidigt (med mellanstadiet elever) är nödvändigt eftersom vi vet att drogdebuten 

ibland sker så tidigt som i 12-årsåldern eller t o m innan dess. 

 ”Hur tydliga vi som föräldrar är, är viktigt” 

 Olika sätt att öka föräldrars engagemang behövs. ”Det är svårt att få föräldrar med 

barn på högstadiet intresserade” 

 Kunskap om vad ungdomar vill göra, behövs för att göra rätt saker 

 Det finns lokala skillnader inom stadsdelen, ibland behöver barnen mindre press och 

mer lugn, ibland behöver de mer stimulans 

 Ibland behöver vi säga nej på ett bestämt sätt. Vi behöver återkomma – och inte släppa 

taget. Ibland behövs det att vi kavlar upp ärmarna och är snabba på att samarbeta. 

 

6. Nästa möte: 

Den 16 maj kl 16-18 har vi nästa folkhälsoråd. Boka dagen. Mer information kommer i april. 

Tack för engagerade och kreativa diskussioner!  

Vid anteckningarna  

Allan Dale 


