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Folkhälsorådet 
Torsdag 9 december 2021, klockan 13.00 – 15.08 

Svenljungasalen Norr, Kommunhuset 

Närvarande 
Johan Björkman, Erika Till, Annika Stomberg, Håkan Fransson, Christine Hummelblad, 
Magnus Nilsson, Sebastian Nydén (digitalt via teams), Fredrik Ekberg, Kerstin Göss-Lindh, 
Dan Franzén, Patrik Harrysson. 

Frånvarande 
Agneta Garskog, Susanna Victoria, Tommy Fock, Peter Nyman, Elisabeth Larsson, Fredrik 
Wahlberg, Sven Liljegren. 

§ 1 Vice ordförande öppnar mötet 
Johan Björkman förklarar mötet öppnat och börjar med en tyst minut för Stefan Carlsson. 

§ 2 Val av justerare 
Till justerare utses Dan Franzén, justering sker digitalt. 

§ 3 Godkännande av dagordning 
Godkänns 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 
Inga synpunkter och protokollet läggs till handlingarna.  

§ 5 Vad är på gång inom folkhälsoarbetet? 
Folkhälsostrateg: 
Till följd av pandemin fanns en del pengar kvar i budgeten för folkhälsoarbetet riktat mot 
äldre. Ordförandebeslut av Stefan Carlsson innebar att kommunen köpte in broddar som 
sedan gick att hämtas ut hos Skene Järn för invånare över 65. Detta har mottagits väl. 

Samarbete med Tranemo, vårdcentralen, kyrkan och några andra kommunala 
verksamheter planeras det för en gemensam aktivitet riktad till äldre. En eftermiddag i 
hälsans tecken, där Mai-Lis Hellenius, professor i livsstilsfrågor på Uppsala universitet, 
ska komma och föreläsa. Planen är att genomföra detta i början på mars 2022.  

Vecka fri från våld har uppmärksammats av kommunen, informationsinsatser rent i 
allmänhet men även riktat mot ungdomar med information till skolelever.  

Riktlinje – Sockersmart förskola, skola och fritidsverksamhet är presenterad i BUN. 
Kariesnivåerna är höga i Svenljunga kommun. Som en del av detta kommer alla 
förskolebarn i Svenljunga få en liten tandborste i julklapp, ihop med information till 
vårdnadshavarna. Detta inleder ett bredare samarbete med folktandvården som kommer 
fortsätta under 2022. 

Digital föräldrakurs, underhösten 2021 ett 20-tal deltagare, har varit väldigt positiv. 
Materialet är ganska omfattande så några avhopp. Svårt att följa upp då det inte varit 
några fysiska möten. Ny kursledare i vår ABC-kurs, föräldraskapsstöd, finns och området 
kommer att förnyas nästa år också. 
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Unga ledare: 10 stycken som är aktiva just nu, men arbetet pågår och fungerar bra.  

Förlusttäckningsbidrag till de föreningar i kommunen som är i behov av ett ekonomiskt 
stöd. Beslut om tilldelning görs på kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-13. 

Socialförvaltningen 
Arbete flyter på, speciellt med Svenljungas unga. Behöver arbeta med ungas psykiska 
hälsa som påverkats negativt under pandemin.  
Studiebesök i Värnamo för att få till projekt inom närvårdssamverkan. Under första 
kvartalet. HSN vill gärna satsa men i så fall i projektform.  

Ungdomsmottagningen behöver fungera bra innan andra satsningar görs. 

Samhällsbyggnad 
Dubbelbemanning av fritidsledare fram till kvartal 2, sedan stärks biblioteket med en 
fritidsledare år 2022 ut.  
Vattengympan har haft bokade tider och fått en del bokningar. Planen är att återgå till 
drop-in tider. 
Bokbussen börjar få bra med besök.  
Discgolfen har blivit invigd, många besökare och låg medelålder. 19 december är första 
tävlingen, i april sker en större sponsrad tävling.  

Ungdomar i Svenljunga kommun mår inte så bra. Dåligt självförtroende, dålig framtidstro 
och lågt deltagande i föreningar. Finns det något folkhälsorådet kan göra?  
Fritidsledarna har börjat få igång sin verksamhet och har mycket aktiviteter planerat.  

Barn- och utbildningsnämnden 
Arbete med rörelse under skoltid pågår.  
Riktlinjen för sockersmart förskola, skola och fritidsenhet antogs inte i nämnden för att 
kunna arbeta mer ihop med kostenheten hos samhällsbyggnadsnämnden.  
I centralorten finns det en problematik att många elever går till Ica för att köpa fika 
istället för att äta lunch i skolan. Enkät kommer att skickas ut till eleverna innan jul kring 
matvanor.  
På Moga fritid och i kafeterian på skolan finns det frallor eller andra alternativ (yoghurt 
med bär) till skollunchen.  

Reflektion:  
I samarbete med ideella föreningar ska man inte glömma bort arbetet mot förtäring av 
alkoholhaltiga drycker.  
Arbete med föreningar med att ha drog- och alkoholfri policy. Dags för nästa steg? 
Erbjuda utbildningar.  
Svenljungamarschen, Holsljungamarschen samt många andra evenemang, samtal med 
arrangörer viktigt.  
Lyfts i kommande folkhälsoråd, Folkhälsostrateg får förbereda ett material.  

§ 6 Trygg och Säker 2021 
Sammanfattning av EST arbetet. 180 stycken svar, månadsvis rapportering. 22 
inrapportörer från varje förvaltning. Svar lämnas även in från naturbruk, vaktbolag, 
centrumgruppen och polisen. Utgår mycket från upprepande mönster.  

Mycket lugnt i kommunen, men det som sticker ut är skadegörelse, klotter samt inbrott 
och stölder. Det mesta utförs av livsstilskriminella.  
Inte längre några tillgängliga och öppna platser för narkotikahandel. Fast det betyder inte 
att brukandet har minskat eller ökat. Det positiva är att tryggheten höjs när det inte 
längre sker öppet.   
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En del problematik har rapporterats in gällande epa-traktorer. Satsningar kring 
motorburna ungdomar kommer ske under 2022. Planeras att göra ett medborgarlöfte 
kring motorburna ungdomar. Att kommunen tar fram en angiven plats för ungdomarna 
att samlas på skulle kunna vara en lösning men det finns en del frågor som behöver 
beaktas först, exempelvis boendes nära den angivna platsen eller att det blir en 
samlingsplats även för ungdomar utanför kommunen. 

Möjligt att nyttja garaget för att skapa en föreningsaktivitet där ungdomar får lära sig 
meka med sina fordon. Krävs handledning. Behöver diskuteras vidare med Mary 
Andersson från Arbetsmarknadsenheten.  

Viktigt för ungdomarna att förstå att om de samlas i stora grupper så skapas det en 
osäkerhet. Behöver även informera medborgarna att dessa ungdomar inte är ute efter att 
skapa problem eller otrygghet. 

Mycket problematik i Thilanderska parken, otrygghet skapas även av yngre ungdomar. 
Belysning har kompletterats, nybyggnation är på gång så en del åtgärder genomförs som 
kommer ge effekt. Fler lösningar behövs göras, mer belysning?  

Start arbetet med FABIS (förebyggande av brand i skola) i våras. Varit några ärenden, 
har skapat en högre medvetenhet. Nattvandrarna har rekryteringsproblematik.  

§ 7 Presentation och analys av Drogvaneundersökningen 2021 - 
Öckerömetoden 
Drogvaneundersökningen 2021 genomfördes digitalt på högstadiet 12 september på 
Mogaskolan. Eleverna var inte förberedda.  

263 procent av totalt 333 elever svarade på enkäten. (83st år 7, 94st år 8, 86st år 9).  

Öckerömetoden handlar om att prata med vårdnadshavare på föräldramöten om alkohol 
och drogers negativa inverkan. Nyhetsbrev skickas ut med information. 

Mående i Svenljunga: Pojkar, över tid så mår pojkarna hyfsat lika. Flickor, en negativ 
trend vilket innebär att de mår sämre över tid. (2018-2021). Vanligt i många kommuner 
att flickor mår sämre än pojkarna.  

Deltagande i föreningsaktiviteter 2020: Svenljunga ligger lägst i jämförelse med andra 
kommuner. Högt deltagande i organiserade fritidsaktiviteter ger positiva effekter på 
mående samt att ungdomar inte hittar på andra, mindre bra, aktiviteter. Satsning kan 
behövas göra för att få in fler tjejer på organiserade fritidsaktiviteter. 

Trygghet: Mellan åren 2018-2021 så har antalet elever som inte känner sig trygga på 
skolan har minskat. Fler tjejer än killar som känner sig mer otrygga.  

En stor majoritet av våra elever anser att de kan prata med en vårdnadshavare om sånt 
de tycker är viktigt. En oerhört trevlig friskfaktor är att barnen har förtroende till sina 
föräldrar. De elever som inte känner att de kan prata med sina föräldrar drycker mer, 
mår sämre, mer mottaglig för att prova droger.  

Alkoholkonsumtion: Ökade under några år men har minskat, 75 procent av eleverna har 
inte druckit något under året. 10 procent har varit berusade. 5 procent är 
intensivkonsument. I Svenljunga sticker ut i jämförelse med andra kommuner då fler 
flickor än pojkar dricker mer. Störst alkoholkonsumtion i årskurs 8 och 9. I årskurs 7 så 
uppger 90 procent av eleverna att föräldrarna inte tillåter alkohol, sjunker ner till cirka 70 
procent för årskurs 9.  
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Tobaksvanor: Cirka 20 procent har någon gång under året eller regelbundet rökt. E-
cigarett sjunker men snusandet ökar i Svenljunga kommun. Cirka 10 procent har använt 
vattenpipa. 80 till 90 procent av elever uppger att föräldrar inte tillåter rökning, cigg eller 
snus.  

Narkotika: Få som uppger att de använt narkotika, men många fler som uppger att de 
blivit erbjudna eller att de känner till någon som kan ge eller sälja narkotika. Sambandet 
mellan alkohol och narkotika visar tydligt att de som dricker alkohol har större kunskap 
om vart eller av vem de kan få narkotika eller så har de testat. Samma koppling finns 
mellan rökning/tobak/e-cigg och narkotika.  

Slutsats: Finns arbete kvar att göra i Svenljunga kommun men arbetet går åt rätt håll. 
Insatser riktade mot vårdnadshavare.  

Ledord: Tidig upptäckt, rätt insats! 

§ 8 Övriga frågor 
Polisen har varit på Mogaskolan för genomgång av utrymning av skolan vid händelse med 
av dödligt våld.  

§ 9 Nästa folkhälsoråd – 2022 mötestider 
3 mars 2022 14.00-16.00 

12 maj 2022 13.00 – 15.00 

15 september 2022 13.00-15.00 

1 december 2022 13.00-15.00  

§ 10 Mötet avslutas 
Mötet avslutas 15.08. 

 

 

Öywind Thornander 
Sekreterare 
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