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Folkhälsorådet 

Torsdag 1 december 2022, klockan 13.00 – 15.00 

Svenljungasalen Norr, Kommunhuset 

Närvarande 
Johan Björkman, Patrik Harrysson, Erika Till, Annika Stomberg, Sebastian Nydén, 

Fredrik Ekberg, Dan Franzén, Agneta Gärskog, Tommy Fock (teams), Kerstin Göss-

Lindh, Torsten Lindh, Louise Northman 

Frånvarande 

Sven Liljegren, Peter Nyman, Fredrik Wahlberg 

§ 1 Ordförande öppnar mötet 
Johan Björkman förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Val av justerare 

Patrik Harrysson utses till justerare. 

§ 3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen var utsänd innan rådet och godkänns på mötet. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll behandlas på rådet och läggs till handlingarna. 

§ 5 Vad är på gång inom folkhälsoarbetet och det 

trygghetsskapande arbetet? 

Vi har precis uppmärksammat en vecka fri från våld, ett nationellt initiativ från 

MÄN och Unizon med stöd från Länsstyrelsen som tar sikte på att belysa och 

förebygga samhällsproblemet med främst mäns våld mot kvinnor men även olika 

typer av våld. Aktiviteter som genomfördes var bland annat en föreläsning med 

Atila Yoldaz angående machokultur. Den togs emot väl med 51 besökare. Andra 

föreläsare var Stina Nils från RFSL som föreläste om hedersrelaterat våld, en annan 
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aktivitet var generationsöverskridande aktiviteter, där deltagande fick utöva 

kreativa moment med olika åldersgrupper. 

Kartläggning av föräldraskaps stöd pågår med syfte att förstärka kommunens 

föräldraskapsstöd och kunna inventera invånarnas behov. 

Kommunledningsgruppen kommer att HBTQI-diplomeras vilket innebär att de 

kommer att få gå på en utbildning om HBTQI samt normmedvetenhet. Även den 

nya BUS-enheten kommer att påbörja sin diplomering. Johan redogör för vikten av 

att visa vart vi som kommun står i arbetet, att vi vill vara en kommun som 

inkluderar alla. Detta inbegriper både chefer och ledare. 

Ungdomsverksamheten har flyttats från samhällsbyggnadsförvaltningen till 

socialförvaltningen.  

En motion har inkommit angående om en mötesplats för motorburen ungdom. 

Kommunfullmäktige beslutade initialt att samhällsbyggnadsnämnden skulle bereda 

motionen men med härrörande till organisationsförändringen är det numer 

socialnämnden som kommer att få bereda motionen.  

Ett svenljungaförslag har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden som har 

föreslagit ett avslag på grund av monetära skäl. Frågan som uppmärksammas är 

om det går att vara behjälplig i processen att finansiera förslag av denna karaktär.  

Den regionala uppdragsgruppen psykisk hälsa hade en workshop som behandlade 

hur vi kan jobba annorlunda med främst samsjuklighet.  

MHFA (Mental Health First Aid), socialförvaltningen har två tidigare utbildade 

instruktörer i metoden, och nu har första omgången av personalutbildning 

genomförts och ambitionen är att hålla utbildningar 2 gånger om året. 

Projekt nära vård har möjliggjort digitala träffar för att konsultera ortopeden.  

Andra punkter som nämns är: 

 Samarbete med ambulans, mobilt akutteam(s) (Tranemo). Behandlingar 

ska kunna göras på plats istället för att skickas till SÄS 

 Väntar på familjecentralen, ska öppnas runt v.5. BVC-sköterskor ska vara 

inblandade i verksamheten.  

 Kuratorer och specialpedagoger som slutar, svårt att rekrytera nya. Lite 

oroligt på Mogaskolan, kan vara svårhanterligt.  

 

§ 6 Trygg och säker kommun 
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Områdespoliser ska vara på plats på Mogaskolan minst en gång i veckan. Polisen 

upplever att en bra kommunikation med skolan har upprättats samt att folk i byn 

upplever att polisen syns mer.  

Andra saker som tas upp under denna punkt är att: 

 Det är lugnt med brottslighet just nu, lite skadegörelse på byn, med lite 

narkotika inblandat. Skolan upplever att det är en långsam process att 

polisanmäla.  

 Sker en del skadegörelse på byn, det upplevs även att det är mycket 

ungdomar som spenderar tid på byn eftermiddag samt kväll. 

 Frågan om nattvandrare lyfts, det finns en lösning på gång i lokalfrågan.  

 Kommande medborgarlöfte fokus på metoden SSPF (Socialtjänst, skola, 

polis, fritid) som är samverkansformer för att förebygga att barn och unga 

begår brott.  

§ 7 BUS – Barn och unga Svenljunga 

Anna Pettersson berättar om Svenljungas nya satsning på barn och unga.  

§ 8 Uppföljning politikerlunch 

Ida presenterar vår politikerlunch och vår satsning kring inflytande och delaktighet.  

§ 9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor framförs. 

§ 10 Nästa folkhälsoråd – 2023 mötestider 

 Torsdag 9/3 13.00-15.00 

 Torsdag 8/6 13.00-15.00 

 Torsdag 14/9 13.00-15.00 

 Torsdag 7/12 13.00-15.00 

§ 11 Mötet avslutas 

Svenljunga kommun den 1 december 2022 

Erika Till Johan Björkman Patrik Harrysson 

Folkhälsostrateg Ordförande Justerare 
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