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Folkhälsorådet 
Torsdag 3 mars 2022, klockan 14.00 – 16.00 

Svenljungasalen Norr, Kommunhuset 

Närvarande 
Patrik Harrysson, Johan Björkman, Magnus Nilsson, Erika Till, Annika Stomberg, 
Sebastian Nydén, Tommy Fock, Fredrik Ekberg, Kerstin Göss-Lindh, Dan Franzén, Torsten 
Lindh, Louise Northman, Agneta Gärskog 

Frånvarande 
Fredrik Wahlberg, Sven Liljegren, Peter Nyman  

§ 1 Vice ordförande öppnar mötet 
Patrik Harrysson förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Val av justerare 
Till justerare utses Johan Björkman, 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? 
-Patrik och Erika pratade om att ändra lite kring § 5 så att det inte bara blir fokus på 
folkhälsoområdet, utan också på det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.  

Socialförvaltningen – Jobbar tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen med 
”Svenljunga ungas framtid”. En förvaltningsöverskridande satsning för att samla barn och 
ungas frågor. Aktivitetshus Hammarlind har i veckan haft invigning. Planen var först att 
det skulle dra i gång 2020, men har fördröjt pga. pandemin. 

Barn och utbildningsförvaltningen – Familjecentralen är igång, besökte lokalerna och 
rekrytering av samordnare för FC är klar. Just nu  har verksamheterna ganska mycket 
frågor om Ukraina. Tommy har idag skickat ett brev till lärare och vårdnadshavare om att 
möta upp våra barn och unga i deras oro och prata om framtidstro.  

Samhällsbyggsförvaltningen - Förstärkta resurser om fritidsverksamheten, gått upp med 
ett tjänsteutlåtande att förlänga den andra tjänsten i Ung i Svenljunga. Detta för att 
stärka upp verksamheten med två personer tills årsskiftet, och tills överflytten av 
fritidsverksamheten till socialförvaltningen är klar. Förberedda om en flyktingorganisation. 
Öppnat upp simhallen igen och börjat få igång aktiviteter.  

Närhälsan – Louise är ny vårdcentralchef och ersätter nu Elisabeth. Verksamheten har nu 
påbörjat vaccinationen av fjärde dosen. Planerar även att genomföra årskontroller helgtid 
på alla som fått vänta med det under pandemin, för att komma i fas.  
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Folktandvården – Upplever att arbetet med sockersmarta riktlinjen står lite still. 
Processen har stannat upp lite då riktlinjen ska ändras om lite innan den går upp för 
beslut i BUN. Vi har planscher ute nu i all förskoleverksamhet. Det är ett viktigt arbete då 
vi har stora utmaningar med våra barns tandhälsa. Annars är verksamheten på gång 
tillbaka till det vanliga, det är många patienter som har avvaktat med sina besök under 
pandemin.  

Folkhälsostrateg – Uppföljning från föregående möte, vi kommer hålla en föreningskväll 
med tema ”Trygga föreningsmiljöer” tillsammans med RF Sisu. Vi kommer prata om 
föreningarnas arbete med drogpolicy, inkludering och jämställdhet samt 
barnrättsperspektiv. RF Sisu kommer också vara behjälpliga i arbetet framåt, om 
föreningar önskar. CAN, den regionala drogvaneundersökningen kommer nu under våren, 
den görs var tredje år och den riktar sig från årskurs 9 till årskurs 1 på gymnasiet. Hälsa 
på lika villkor (HLV) pågår just nu, fram till maj. Den stora folkhälsoenkäten som skickas 
ut till slumpmässiga hushåll. Är ute mycket marknadsföring kring den för att få så många 
som möjligt att svara. Sitter med i HBTQI diplomeringen av skolledningen, det är den 
andra diplomerade verksamheten nu, elevhälsan var först ut. Uppmanar även andra 
verksamheter i kommunen att haka på detta arbete. Viktigt att visa att vi tycker detta är 
prioriterat och att vi är goda förebilder i detta rättighetsarbete. Vi är också den första 
kommunen som diplomerar verksamheter på detta sätt, så det måste vi uppmärksamma 
extra. Erika kommer bjuda in Stina från RFSL till nästa folkhälsoråd för att diskutera mer 
hur vi kan arbeta vidare på ett bra sätt. Nästa vecka håller vi den första riktiga 
föreläsningen efter pandemin. Detta görs under Tema Livsviktigt och i samverkan med 
Tranemo kommun. Vi har bjudit in Mai-Lis Hellenius som är en livsstilsprofessor och 
fokuserar på vikten av sunda och hälsosamma vanor i ”andra delen av livet”. 
Föreläsningen vänder sig till målgruppen 55+ och det är i dagsläget över 80st anmälda.  

Polisen- Vi kommer skriva under en ny reviderad samverkansöverenskommelse med 
Svenljunga kommun och medborgarlöftet för 2022. Har fått in från olika håll om 
trafiksituationen vid Mogaskolan, det behöver ses över. Tommy och Fredrik berättar att 
detta är på gång och det finns ett bokat möte där de gemensamt ska se över vilka 
förändringar som kan göras. Flaggar även för att det är väldigt stökigt på Kullaberg. 
Fyllor, misshandelsfall och vapenbrott. Polisen har satt in extra resurser där, men 
upplevelsen är att det inte räcker till riktigt och vill ha fler vuxna där. Svårigheten är att 
målgruppen är unga vuxna (18+), så kommunens verksamheter har svårt att möta upp i 
samverkan där. Diskussion om det ska göras extra tillsynskontroller.  

KSF Magnus - att förstärka föreningar med en föreningssamordnare, och det blev en 
återremiss. Vi ser just nu över hur en eventuell delad tjänst skulle kunna se ut. En viktig 
resurs för att stärka upp det annars svaga föreningslivet vi ser i kommunen.  

§ 6 Folkhälsobidrag - Föreningar  
Folkhälsorådet godkänner förslaget för folkhälsobidrag – Det var fem ansökningar som 
har kommit in, vilket är mycket mindre än tidigare år.  

§ 7 Unga ledare   
Emma Henriksson från RF Sisu presenterar sitt projekt ”Unga ledare”. Syftet med 
projektet är att öka deltagandet av barn och ungdomar i föreningslivet. Ett rikare och 
mer levande föreningsliv i Svenljunga. Projektet löper till 2023. Det är just nu 11st aktiva 
unga ledare och samtliga har matchats till föreningar. Flera av dessa ungdomar jobbar 
även extra under loven och får då en liten ersättning av RF Sisu. Det är fler som visat 
intresse nu och det kommer bli nya ungdomar som ”rekryteras” under sommaren.  
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§ 8 Trygg och säker kommun 

Magnus - Media är ganska aggressiv med att ställa frågor gällande situationen i Ukraina. 
Media vill veta om Svenljunga Kommun är förberedda inför en eventuell flyktingvåg. 

Annika och Erika presenterar Medborgarlöftet, Polisen och Svenljunga kommun kommer 
att fokusera på insatser för motorburna ungdomar under 2022. Syftet är att ungdomar 
inte ska skada sig i trafiken samt att öka kunskapen i trafiksäkerhet för unga förare. Det 
kommer göras några insatser under året, som till exempel temakvällar i ”Garaget” på 
AME, föreläsning på Mogaskolan och information till vårdnadshavare.  
Samverkansöverenskommelsen mellan Svenljunga kommun och Lokalpolisområde Borås 
har också reviderats för 2022-2024. Syftet är förhindra negativ utveckling hos ungdomar 
som befinner sig i riskzon för kriminalitet. Både överenskommelsen och Medborgarlöftet 
skrivs under på fredagen den 4 mars.  

§ 9 Övriga frågor 
Barn och utbildningsnämnden uppmärksammar rådet på att det finns en grupp med 
ungdomar (uppskattad ålder 10-11år) som stökar runt i byn, de har dels varit vid LSS-
boendet och runt Landboskolan. Polisen har inte fått in några anmälningar. Magnus, 
Sebastian och Tommy tar vidare diskussionen för att se vad man kan göra. 

§ 10 Nästa folkhälsoråd – 2022 mötestider 
12 maj 2022 13.00 – 15.00 

15 september 2022 13.00-15.00 

1 december 2022 13.00-15.00  

§ 11 Mötet avslutas 
 
Svenljunga kommun den 3 mars 2022 
 

 
Behrije Shala   Erika Till 
Sekreterare    Folkhälsostrateg 
 
 
 
 
Patrik Harrysson  Johan Björkman 
Ordförande   Justerare  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
a0

8a
b8

4b
-8

ea
d-

49
6d

-9
4f

c-
f3

0b
48

61
46

33



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: sUzEORJND/zJW0KUMmiUwQ

PATRIK HARRYSSON
Ordförande

2022-03-08 13:19

Serienummer: 2mCOKQ0jww1DRtKISAuDkA

ERIKA TILL
Folkhälsostrateg

2022-03-08 14:01

Serienummer: tWpJ0Qfw4AauwkjVrUm5+Q

Behrije Shala
Sekreterare

2022-03-09 07:44

Serienummer: CU4zGwzROeHG3B4WpoUgrg

JOHAN BJÖRKMAN
Justerare

2022-03-10 20:09

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
a0

8a
b8

4b
-8

ea
d-

49
6d

-9
4f

c-
f3

0b
48

61
46

33



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Protokoll FHR 2022-03-03.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2022-03-08 13:07 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-08 13:07 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-08 13:07 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-08 13:07 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-08 13:07 En avisering har skickats till Erika Till
2022-03-08 13:07 En avisering har skickats till Patrik Harrysson
2022-03-08 13:07 En avisering har skickats till Johan Björkman
2022-03-08 13:07 En avisering har skickats till Behrije Shala
2022-03-08 13:16 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Patrik Harrysson
2022-03-08 13:19 PATRIK HARRYSSON har signerat dokumentet Protokoll FHR 2022-03-03.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

sUzEORJND/zJW0KUMmiUwQ)
2022-03-08 13:19 Alla dokument har undertecknats av Patrik Harrysson
2022-03-08 13:19 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Erika Till
2022-03-08 14:01 ERIKA TILL har signerat dokumentet Protokoll FHR 2022-03-03.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

2mCOKQ0jww1DRtKISAuDkA)
2022-03-08 14:01 Alla dokument har undertecknats av Erika Till
2022-03-09 07:42 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Behrije Shala
2022-03-09 07:44 Behrije Shala har signerat dokumentet Protokoll FHR 2022-03-03.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

tWpJ0Qfw4AauwkjVrUm5+Q)
2022-03-09 07:44 Alla dokument har undertecknats av Behrije Shala
2022-03-10 20:08 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Johan Björkman
2022-03-10 20:09 JOHAN BJÖRKMAN har signerat dokumentet Protokoll FHR 2022-03-03.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

CU4zGwzROeHG3B4WpoUgrg)
2022-03-10 20:09 Alla dokument har undertecknats av Johan Björkman

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
a0

8a
b8

4b
-8

ea
d-

49
6d

-9
4f

c-
f3

0b
48

61
46

33


	Folkhälsorådet
	Närvarande
	Frånvarande
	§ 1 Vice ordförande öppnar mötet
	§ 2 Val av justerare
	§ 3 Godkännande av dagordning
	§ 4 Föregående mötesprotokoll
	§ 5 Vad är på gång inom folkhälsoarbetet?
	§ 6 Folkhälsobidrag - Föreningar
	§ 7 Unga ledare
	§ 8 Trygg och säker kommun
	Magnus - Media är ganska aggressiv med att ställa frågor gällande situationen i Ukraina. Media vill veta om Svenljunga Kommun är förberedda inför en eventuell flyktingvåg.
	Annika och Erika presenterar Medborgarlöftet, Polisen och Svenljunga kommun kommer att fokusera på insatser för motorburna ungdomar under 2022. Syftet är att ungdomar inte ska skada sig i trafiken samt att öka kunskapen i trafiksäkerhet för unga förar...
	§ 9 Övriga frågor
	§ 10 Nästa folkhälsoråd – 2022 mötestider
	§ 11 Mötet avslutas







      
      


 


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


Folkhälsorådet 
Torsdag 3 mars 2022, klockan 14.00 – 16.00 


Svenljungasalen Norr, Kommunhuset 


Närvarande 
Patrik Harrysson, Johan Björkman, Magnus Nilsson, Erika Till, Annika Stomberg, 
Sebastian Nydén, Tommy Fock, Fredrik Ekberg, Kerstin Göss-Lindh, Dan Franzén, Torsten 
Lindh, Louise Northman, Agneta Gärskog 


Frånvarande 
Fredrik Wahlberg, Sven Liljegren, Peter Nyman  


§ 1 Vice ordförande öppnar mötet 
Patrik Harrysson förklarar mötet öppnat. 


§ 2 Val av justerare 
Till justerare utses Johan Björkman, 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? 
-Patrik och Erika pratade om att ändra lite kring § 5 så att det inte bara blir fokus på 
folkhälsoområdet, utan också på det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.  


Socialförvaltningen – Jobbar tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen med 
”Svenljunga ungas framtid”. En förvaltningsöverskridande satsning för att samla barn och 
ungas frågor. Aktivitetshus Hammarlind har i veckan haft invigning. Planen var först att 
det skulle dra i gång 2020, men har fördröjt pga. pandemin. 


Barn och utbildningsförvaltningen – Familjecentralen är igång, besökte lokalerna och 
rekrytering av samordnare för FC är klar. Just nu  har verksamheterna ganska mycket 
frågor om Ukraina. Tommy har idag skickat ett brev till lärare och vårdnadshavare om att 
möta upp våra barn och unga i deras oro och prata om framtidstro.  


Samhällsbyggsförvaltningen - Förstärkta resurser om fritidsverksamheten, gått upp med 
ett tjänsteutlåtande att förlänga den andra tjänsten i Ung i Svenljunga. Detta för att 
stärka upp verksamheten med två personer tills årsskiftet, och tills överflytten av 
fritidsverksamheten till socialförvaltningen är klar. Förberedda om en flyktingorganisation. 
Öppnat upp simhallen igen och börjat få igång aktiviteter.  


Närhälsan – Louise är ny vårdcentralchef och ersätter nu Elisabeth. Verksamheten har nu 
påbörjat vaccinationen av fjärde dosen. Planerar även att genomföra årskontroller helgtid 
på alla som fått vänta med det under pandemin, för att komma i fas.  







Svenljunga kommun Folkhälsorådet 
 2022-03-03 
0 
 


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


 2 (3) 


Folktandvården – Upplever att arbetet med sockersmarta riktlinjen står lite still. 
Processen har stannat upp lite då riktlinjen ska ändras om lite innan den går upp för 
beslut i BUN. Vi har planscher ute nu i all förskoleverksamhet. Det är ett viktigt arbete då 
vi har stora utmaningar med våra barns tandhälsa. Annars är verksamheten på gång 
tillbaka till det vanliga, det är många patienter som har avvaktat med sina besök under 
pandemin.  


Folkhälsostrateg – Uppföljning från föregående möte, vi kommer hålla en föreningskväll 
med tema ”Trygga föreningsmiljöer” tillsammans med RF Sisu. Vi kommer prata om 
föreningarnas arbete med drogpolicy, inkludering och jämställdhet samt 
barnrättsperspektiv. RF Sisu kommer också vara behjälpliga i arbetet framåt, om 
föreningar önskar. CAN, den regionala drogvaneundersökningen kommer nu under våren, 
den görs var tredje år och den riktar sig från årskurs 9 till årskurs 1 på gymnasiet. Hälsa 
på lika villkor (HLV) pågår just nu, fram till maj. Den stora folkhälsoenkäten som skickas 
ut till slumpmässiga hushåll. Är ute mycket marknadsföring kring den för att få så många 
som möjligt att svara. Sitter med i HBTQI diplomeringen av skolledningen, det är den 
andra diplomerade verksamheten nu, elevhälsan var först ut. Uppmanar även andra 
verksamheter i kommunen att haka på detta arbete. Viktigt att visa att vi tycker detta är 
prioriterat och att vi är goda förebilder i detta rättighetsarbete. Vi är också den första 
kommunen som diplomerar verksamheter på detta sätt, så det måste vi uppmärksamma 
extra. Erika kommer bjuda in Stina från RFSL till nästa folkhälsoråd för att diskutera mer 
hur vi kan arbeta vidare på ett bra sätt. Nästa vecka håller vi den första riktiga 
föreläsningen efter pandemin. Detta görs under Tema Livsviktigt och i samverkan med 
Tranemo kommun. Vi har bjudit in Mai-Lis Hellenius som är en livsstilsprofessor och 
fokuserar på vikten av sunda och hälsosamma vanor i ”andra delen av livet”. 
Föreläsningen vänder sig till målgruppen 55+ och det är i dagsläget över 80st anmälda.  


Polisen- Vi kommer skriva under en ny reviderad samverkansöverenskommelse med 
Svenljunga kommun och medborgarlöftet för 2022. Har fått in från olika håll om 
trafiksituationen vid Mogaskolan, det behöver ses över. Tommy och Fredrik berättar att 
detta är på gång och det finns ett bokat möte där de gemensamt ska se över vilka 
förändringar som kan göras. Flaggar även för att det är väldigt stökigt på Kullaberg. 
Fyllor, misshandelsfall och vapenbrott. Polisen har satt in extra resurser där, men 
upplevelsen är att det inte räcker till riktigt och vill ha fler vuxna där. Svårigheten är att 
målgruppen är unga vuxna (18+), så kommunens verksamheter har svårt att möta upp i 
samverkan där. Diskussion om det ska göras extra tillsynskontroller.  


KSF Magnus - att förstärka föreningar med en föreningssamordnare, och det blev en 
återremiss. Vi ser just nu över hur en eventuell delad tjänst skulle kunna se ut. En viktig 
resurs för att stärka upp det annars svaga föreningslivet vi ser i kommunen.  


§ 6 Folkhälsobidrag - Föreningar  
Folkhälsorådet godkänner förslaget för folkhälsobidrag – Det var fem ansökningar som 
har kommit in, vilket är mycket mindre än tidigare år.  


§ 7 Unga ledare   
Emma Henriksson från RF Sisu presenterar sitt projekt ”Unga ledare”. Syftet med 
projektet är att öka deltagandet av barn och ungdomar i föreningslivet. Ett rikare och 
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Annika och Erika presenterar Medborgarlöftet, Polisen och Svenljunga kommun kommer 
att fokusera på insatser för motorburna ungdomar under 2022. Syftet är att ungdomar 
inte ska skada sig i trafiken samt att öka kunskapen i trafiksäkerhet för unga förare. Det 
kommer göras några insatser under året, som till exempel temakvällar i ”Garaget” på 
AME, föreläsning på Mogaskolan och information till vårdnadshavare.  
Samverkansöverenskommelsen mellan Svenljunga kommun och Lokalpolisområde Borås 
har också reviderats för 2022-2024. Syftet är förhindra negativ utveckling hos ungdomar 
som befinner sig i riskzon för kriminalitet. Både överenskommelsen och Medborgarlöftet 
skrivs under på fredagen den 4 mars.  


§ 9 Övriga frågor 
Barn och utbildningsnämnden uppmärksammar rådet på att det finns en grupp med 
ungdomar (uppskattad ålder 10-11år) som stökar runt i byn, de har dels varit vid LSS-
boendet och runt Landboskolan. Polisen har inte fått in några anmälningar. Magnus, 
Sebastian och Tommy tar vidare diskussionen för att se vad man kan göra. 


§ 10 Nästa folkhälsoråd – 2022 mötestider 
12 maj 2022 13.00 – 15.00 


15 september 2022 13.00-15.00 


1 december 2022 13.00-15.00  


§ 11 Mötet avslutas 
 
Svenljunga kommun den 3 mars 2022 
 


 
Behrije Shala   Erika Till 
Sekreterare    Folkhälsostrateg 
 
 
 
 
Patrik Harrysson  Johan Björkman 
Ordförande   Justerare  
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