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Folkhälsorådet 

Torsdag 16 september 2021, klockan 13.00 – 15.00 

Svenljungasalen Norr, Kommunhuset / Digitalt via teams 

Närvarande 

Stefan Carlsson, Magnus Nilsson, Fredrik Ekberg, Sebastian Nydén, Agneta Gärskog, 
Kerstin Göss-Lindh, Dan Franzén, Patrik Harrysson, Annika Stomberg, , Peter Nyman, Ida 

Ferger, Nicklas Axelsson, Erika Till & Öywind Thornander 

Frånvarande 

Johan Björkman, Tommy Fock, Susanna Victoria, Kerstin Göss-Lindh, Fredrik Wahlberg, 
Sven Liljegren, Elisabeth Larsson, 

§ 1 Ordförande öppnar mötet 

Ordförande Stefan Carlsson förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Val av justerare 

Till justerare valdes Dan Franzén 

§ 3 Godkännande av dagordningen 

Godkännes 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Godkännes och läggs till handlingarna 

§ 5 Vad är på gång inom folkhälsoarbetet? 

Folkhälsostrateg: 
Prideveckan återkommer och genomförs även i år igen. Möjligt att kanske spela in en film 

som förra året? Skolan kommer vara involverade med speciella aktiviteter i skolorna. Alla 

kommunala verksamheter är inbjudna att delta.  
Förhoppningsvis genomförande av programmet för att motverka droganvändande riktat 

mot vårdnadshavare. Högre uppslutning vid digitala träffar, i alla fall mer än vid de 
fysiska.  

Unga ledare projektet är på gång. Unga ungdomar ska få leda i föreningarna. Genomförs 

ihop med RF-SISU. Startar med 10 ungdomar i början och föreningarna får anmäla sitt 
intresse. 

Sexdregaskolan är med i GoFaR-konceptet, fysisk aktivitet på recept. 

Samhällsbyggnadschef: 
Två fritidsledare där den ena är en extra resurs till slutet på året. 

Socialchef: 

Svenljunga ungas framtid – resurs som arbetar med att se till att hjälp och stöttning finns 
genom hela personens tid. Att problematik upptäcks tidigt. Samarbete mellan 

förvaltningarna ger mycket värde.  
I verksamheten påverkar pandemin inte lika mycket.  

Aktivitetssamordnare för aktivitetshuset Hammarlind, annons ligger ute. Samtal med 

folkhälsostrateg om delvis finansiering via folkhälsorådet. 
Tendensen och känslan är att orosanmälningar har minskat. 
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Måendet i kommunen såg inte så bra ut innan pandemin och Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden är involverad och intresserad av arbetet som sker i kommunen i detta 

arbete. 
Socialsekreterarna nyttjas mer som konsulter i dagsläget vilket ses som värdefullt.  

Samhällsbyggnadsnämnden: 

Önskan om att fortsätta ha två fritidsledare för att det ska bli mer kontinuerligt. 

Barn- och utbildningsnämnden: 
Inte mycket nytt, men sådant som är uppstartat som fysiska aktiviteter cementeras i 

verksamheterna. Det nya är att policyn för sockersmartskola ska implementeras och 

generera konkreta åtgärder.  

Kommunchef: 

Kommunen har kontinuerlig kommunikation med föreningarna, speciellt hur de klarar sig 

igenom pandemin.  

Tandvården: 
Sockerprojektet är två personal involverade. Planering för FRAM – lackning av tänder. 

Har kvar munskydd och grindvakt, fullt upp nu när fler är fullvaccinerade. Kommer bli full 
bemanning från och med oktober.  

Aktivitetssamordnare: 

Ung i Svenljunga  

§ 6 Utvärdering av sommarlovet 

Flera verksamheter och föreningar har deltagit i sommarlovsaktiviter, bland annat 

deckarskola, grafittimålning, onsdagspyssel, campingslöjd. En del aktiviteter var repris 

från 2020 andra var nya.  
Summer Sports Camp rapporterar 2000 deltagare (ej unika), 4 dagar i veckan hela 

sommaren. Många feriearbetare som deltog som ledare, en del som även kan tänka sig 
delta i projektet ”Unga Ledare” 

Många aktiviteter, jämn könsfördelning mellan deltagarna. Många aktiviteter som hade 
flera deltagare. Aktiviteterna var populära och togs emot väl. Ingången till Mogaskolans 

matsal fick en fin målning.  

Över 38 aktiviteter, summer sports camp och sommarmusikanterna förgyllde livet för 

kommunens barn och ungdomar! 

Förslag på aktivitet – bussresa till badplats för områden som har långt till närmsta 
badplats  

Aktiviteter för äldre ungdomar?  

§ 7 Aktivitetsrunda ”Träning i livet” 

Utvärderingar har efterfrågats men få har kommit in. De sex kommuner som svara var 

nöjda. Koncept som säljs av ett företag. Tanken är att erbjuda invånarna en gratis 
träningsaktivitet.  

Tanken är god, men i diskussion med kommunutvecklare och chef för gata/park så finns 

idéer att göra det på egen hand. Att göra en träningsstig där det både finns övningar 
samt utegymsredskap. Att göra det själva ökar möjligheten att sätta upp fler slingor i 

hela kommunen och inte enbart i centralorten.  
Ett samarbete mellan folkhälsan och gata/park där folkhälsa finansierar och gata/park 

genomför arbete och underhåll.  
Ett mer konkret förslag presenteras vid senare tillfälle. 
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§ 8 Verksamhetsplan 2022 

Folkhälsostrateg presenterar verksamhetsplanen 2022. Godkänner förslaget i rådet och 
skickar det vidare till kommunstyrelsen för antagande.  

§ 9  Trygg och säker 

Ökning av bemanning som kommer utgå ifrån Mark. Annars anses det ha varit en lugn 
sommar. Varit en del skadegörelse samt problematik med ett gäng från Tranemo. 

Narkotikaproblematiken har inte varit lika stor, möjligt mer borta vid ridhuset och en del 
adresser som finns av intresse.  

Medborgarlöfte mellan polisen, SÄRF och kommunen. 

Ökning av tillgreppsbrott på anläggningar och offentliga lokaler. Ökning av olaga 
hot/ofredande mot kvinnor, osäkert om det är unika fall.  

Polisområdeschef önskar fortfarande att få delta på ett folkhälsoråd som bjuds in till 

nästa möte. 

Thilanderska parken behöver tryggas upp, potentiellt gallra buskar och vissa träd? Se 
över belysningen.  

 

Skulle garage göras iordning för motorburna ungdomar så är Polisen intresserade att 
delta på något hörn, exempelvis med besök av verksamheten.  

§ 10 Nästa möte 

2021-12-09 klockan 13.00-15.00 

 

 

Öywind Thornander                                Erika Till 
Sekreterare                                            Folkhälsostrateg 

 
 

 

 
Stefan Carlsson                                     Dan Franzén 

Ordförande                                           Justerare 
 

 

 
 

 


