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Folkhälsorådet 

Torsdag 15 september 2022, klockan 13.00 – 15.00 

Svenljungasalen Norr, Kommunhuset 

Närvarande 

Patrik Harrysson, Erika Till, Annika Stomberg, Sebastian Nydén, Fredrik Ekberg, Dan 

Franzén, Agneta Gärskog, Tommy Fock, Behrije Shala 

Frånvarande 

Sven Liljegren, Peter Nyman, Louise Northman, Torsten Lindh, Fredrik Wahlberg, Johan 
Björkman, Kerstin Göss-Lindh 

§ 1 Ordförande öppnar mötet 

Patrik Harrysson förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Val av justerare 

Till justerare utses Dan Franzen, 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 och det trygghetsskapande 
arbetet? 

BUF – Två nya rektorer på plats. 

Folktandvården- Sockerprojektet pågår, i samverkan med kommunen. Första möte med 

familjecentralen, ska påbörja en samverkan där med. Arbete med tandboxen och 

”sockerskåp”. 

Folkhälsostrategen – Svenljunga & Tranemo Pridevecka kommer vara lördag 1 oktober till 

lördag 8 oktober. Och Svenljungas första Prideparad med initiativ från eleverna själva på 

Mogaskolan 7-9. Kommunala verksamheter möter upp dem på torget, Sebastian och 

Tommy håller tal.  

Miniutbildning i våld i nära relation – Kursen är digital och skapad i NanoLearning, en 

metod för inlärning. Syftet med kursen är att ge medarbetare verktyg för att våga se, 
fråga och agera vid misstanke om våld i nära relationer. 6st återkommande lektioner (på 

ca 3min) via mail, får anställda ökad kunskap och förståelse, men framförallt tips och råd 

om hur de själva kan upptäcka om en kollega är utsatt för våld i en nära relation.  

KULA, Det är en insats som genomförs av CAN och ingår som en särskild satsning på 

mindre kommuner i Västra Götaland som Länsstyrelsen bekostar. En kartläggning av 

kommunens ANDT situation gällande tillgänglighet, konsumtion och skador av skolelever 

till vuxen befolkning. 
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Ett framtagande av preventionsindex, dvs kommunens omfattning av det lokala ANDT-

arbetet som handlar policy, personal och budget, samverkan tillstånd och tillsyn, 

förebyggande aktiviteter och insatser.  

Polisen- Kommer delta i Pridetåget. Under hösten kommer det vara mer poliser ute, 

under ett antal veckor. Då ska fokus ligga på att göra mer trafikinsatser bland annat.  
Har varit ute i pensionärsföreningar och föreläst, även inbjuden till Hammarlind för att 

föreläsa om trygghet och äldre-brott. 

SBF - Börjar få tillbaka mer besökare till Moga fritid, men svårt att nå ut med 

idrottshallarna i stort.  Har arbetat aktivt med att få in mer vegetarisk mat alternativ, och 

det är god respons. 

 

§ 6 Folkhälsobidragsansökningar 

Folkhälsostrategen presenterar alla ansökningar. I år är väldigt hög kvalitet på 

ansökningar. Arbetsgruppen har träffats för att gå igenom samtliga. Bedömningen 

gjordes utifrån de anvisningar och mål som är satta inom folkhälsorådet. Det är 13 

stycken ansökningar som föreslås bli beviljade och 10 stycken avslag.  

Förslaget godkänns av folkhälsorådet.  

§ 7 Verksamhetsplan & budget för det gemensamma 
folkhälsoarbetet 2023 

Folkhälsostrategen presenterar verksamhetsplan och budget för folkhälsobidrag år 2023.  

Nytt för andra året i rad är att vi gör ett hälsoläge, som baseras på aktuell och tillgänglig 

statistik. Vi baserar verksamhetsplanen på de nationella folkhälsomålen, vilket innebär att 

skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen med inriktning 

på barn och ungdomar upp till 24 år samt äldre över 65 år.  

De prioriterade områdena för Svenljunga kommun är: 

o Övergripande strategiskt arbete 

o Det tidiga livets villkor – att alla barn får en bra start i livet med 

goda uppväxtvillkor.  

o Levnadsvanor – så som kost, fysisk aktivitet, alkohol, rökning och 

droger. 

o Kontroll, delaktighet och inflytande – bidra till att människor har 

kontroll över sitt eget liv samt inflytande och delaktighet i 

samhället. 

o Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.   

 Vi arbetar med en långsiktighet i verksamhetsplanen, så många insatser och poster är 

återkommande för att få en struktur i arbetet. Ny insats för kommande år är en extra 

satsning på delaktighet och inflytande för ungdomar. Detta genom att ge 20% 

samordningsansvar på tjänst, för att möjliggöra ett hållbart arbete att utveckla detta. 

Verksamhetsplan och budget godkänns av folkhälsorådet.  
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§ 8 Trygg och säker kommun 

Diskussion kring den årliga trygghetsenkäten. Hur går vi vidare med den? Väldigt dålig 

svarsfrekvens förra året, som var alldeles för lite för att kunna analysera eller dra 
slutsatser. En fråga om vi ska köra det varje år och vilka indikatorer som ska användas. 

Viktigt att få medborgarnas åsikter och ser gärna en utveckling i detta. Diskussion om det 

finns nya sätt att genomföra det på, chatforum, dialoger osv. Jobbar vidare att hitta ett 

alternativ för att genomföra enkäten/undersökningen.  

Polisen - Pensionärsföreningar känner sig otrygga kring ”ungdomshänget” som rör sig 

runt byn. Kommer från flera håll, företagarföreningarna har också flaggat för detta. 
Viktigt att vuxna skapar relationer till ungdomarna, så det inte blir en ”vi och dem”-

känsla. 

BUF – Haft några incidenter och önskar en högre polisiär närvaro. Behöver börja jobba 

mer förebyggande och önskar mer nära relation skola – polis. 

Förslag att fokus på medborgarlöftet 2023 ska vara drogförebyggande och insatser mot 

narkotika. Behöver få en bättre struktur och hållbarhet i det drogförebyggande arbetet, 
börja tidigare att nå ut till vårdnadshavare. Samtidigt som vi behöver rikta mer insatser 

mot föreningslivet i det drogförebyggande arbetet. 

Just nu kollar man även över arbetet med SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid), ett 

välfungerande arbetssätt med individfokus.  

§ 9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor  

§ 10 Nästa folkhälsoråd – 2022 mötestider 

1 december 2022 13.00-15.00  

§ 11 Mötet avslutas 

Svenljunga kommun den 15 september 2022 

 

 

 
ErikaTill  Behrije Shala 

Folkhälsostrateg                   Sekreterare 
 

 
 

 

Patrik Harrysson   Dan Franzen 
Ordförande    Justerare  


