
      
      

 

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

Folkhälsorådet 
Torsdag 12 maj 2022, klockan 13.00 – 15.00 

Svenljungasalen Norr, Kommunhuset 

Närvarande 
Patrik Harrysson, Johan Björkman, Erika Till, Annika Stomberg, Sebastian Nydén, Fredrik 
Ekberg, Kerstin Göss-Lindh, Dan Franzén, Torsten Lindh, , Agneta Gärskog, Fredrik 
Wahlberg 

Frånvarande 
Sven Liljegren, Peter Nyman, Tommy Fock, Louise Northman 

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

§ 2 Val av justerare 
Till justerare utses Fredrik Ekberg, 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? 
Förstärkning av Fritidsledaren året ut blev godkänd i KS. Verksamheten ska förflyttas till 
SOF. Moga Fritids verksamhet är igång. 

Hundrastgård är planerad till Thilanderska parken. Men föreningen behöver pengar för 
att sätta upp staket bland annat. 

Svenbo, de har arbetetat med Bäckemadsområdet och satt upp belysning och fixat till 
buskage m.m.  

KSF – Beviljat medel för en föreningssamordnare i KS. Motion om att låta våra ungdomar 
upp till 18 år får låna våra idrottshallar gratis.  

SOF – Gemensam barn och unga organisation, som ligger i ett delat ledarskap mellan 
BUF och SOF. Vision är att familjecentral, fältare, anhörigstöd samt fritidsverksamhet. ”En 
väg in” och för att inte jobba parallellt i dessa frågor. Hammarlinds ska samnyttjas med 
fritidsverksamheten. KomJobb, ta över inköp och handling för hemtjänst. Påbörjats i 
södra delen, och resten ska komma igång i augusti. En trygghetsanställning som är långt 
ifrån den ”vanliga” arbetsmarknaden. God samverkan med AME. Aktivitetscenter, där 
dem ska införa ett jobbspår. För att motivera folk att komma in till AME, för att täppa till 
alla luckor som vi ser. Aktivitetssamordnare, som utgår från aktivitetshuset Hammarlind, 
har numera delad tjänst som föreningssamordnare på 50%. I hennes uppdrag ingår 
också att samordna aktiviteter på alla våra äldreboenden.  
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Mobilt team för psykiatrin, för att serva invånare på landsbygden. Får med kommun och 
primärvård inte bara SÄS. Hitta ett samverkansavtal tillsammans med polisen hur vi 
samverka kring de individer som tar mycket resurser.  

BUF – Många ungdomar som driver runt, och det händer mycket saker på rasterna. Går 
ner långt ner i åldrarna och det finns en oro inför sommaren. Sker en del skadegörelse 
kring dessa.  

Folktandvården – FRAM, lackning på olika åldersgrupper på lektioner. Varit på en del 
mellanstadieskolor, men ej fått möjlighet att besöka högstadier under våren hoppas på 
ett besök till hösten. En ny klinikchef ska rekryteras. Verksamheten uppsök har också 
kommit igång.  

Polisen – Hittar fimpar och narkotika på förskolor. Och mycket skadegörelse. 
Karlsbergsområdet är det mycket skadegörelse på. Utmaning med gäng i de lägre 
åldrarna. Förekommer en del narkotika runt om skolområdet. Mentorerna gör ett bra 
jobb och ringer polisen när dem misstänker något.  

Folkhälsostrateg – Föreningskväll ikväll, där vi har bjudit in stort till alla föreningar. Mest 
natur och kultur föreningar som anmält sig. Vill öppna upp för dialog och god samverkan 
framåt. Dessutom prata om trygga föreningsmiljöer och hur föreningar aktivt kan arbeta 
med policyarbetet kring det. Presentera vår nya föreningssamordnare och den satsningen 
som görs från kommunens sida. Sockersmart riktlinje är nu beslutad och godkänd i BUN. 
Har mottagets väl från rektorerna! Föreläsningen med Mai-Lis Hellenius var välbesökt 
med 115st besökare. Har också skapats en efterfrågan att jobba mer med goda 
levnadsvanor till den äldre målgruppen. Vi vill starta igång en studiecirkel till hösten som 
heter ”Sundare liv” som ska utgå från Hammarlinds.  

Pengar från HSNS som är öronmärkta för Svenljunga kommun. De vill göra en ganska så 
snabb process av detta. Helst innan juni vill dem ha något klart. 
  

§ 6 Trygg och säker kommun  
Diskussionspunkt: Hundrastgård i Thilanderska parken, föreningen söker bidrag. Hade 
folkhälsorådet kunnat ge ett mindre bidrag ur ett trygghetsperspektiv. Om de skickar in 
en ansökan – hur ställer vi oss till det? Ansökningsförfarandet för folkhälsobidrag till 
föreningar är i februari nästa år. Bättre att hänvisa att de söker bidrag från t.ex. Leader 
eller sparbankstiftelsen.  

Diskussion om att vi  ska se över ansökningsprocessen med föreningsbidrag, för att ha 
två ansökningstillfällen per år istället för en som det är i dagsläget.  

Medborgarlöfte – Ska sammanställa ett brev till vårdnadshavare för att skicka ut innan 
sommarlovet. Planerade föreläsningar till hösten med Maria Johlbring. Temakvällar 
tillsammans med Ung i Svenljunga och fältarna. Den första temakvällen är gjord, 
motorburen äggjakt på påsklovet. En uppskattad aktivitet.  
”Ungdomshäng” på byn som skapar otrygghet. Både i lite äldre åldrar, men också yngre 
mellanstadiebarn som drar runt i centrum. Hur jobbar vi med detta? Vi skulle behöva mer 
trygga vuxna som rör sig ute.  

§ 7 Samtal kring hbtqi och normmedvetenhet 
Diskussion och samtalspunkter: 
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- Hat och hot – Mycket som kommer kring Prideveckan. Viktigt att vi visar vart vi 
står.  

- Viktigt med det äldreperspektivet, mer aktiviteter kring Hammarlind. Finns en del 
planering inför veckan i oktober.  

- Sakpolitiskt samtal under Prideveckan. 
- Hur blir man en HBTQI-vänlig kommun? Utbildning ger jätte bra resultat. Viktigt 

att visa vad vi gör och vara transparanta.  
- Arbeta vidare med att diplomera och utbilda våra verksamheter. Kan vi t.ex. 

skapa ett APT-material som cheferna kan använda i sina personalgrupper?  

§ 8 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

§ 9 Nästa folkhälsoråd – 2022 mötestider 
15 september 2022 13.00-15.00 

1 december 2022 13.00-15.00  

§ 10 Mötet avslutas 
 
Svenljunga kommun den 12 maj 2022 
 

 
ErikaTill 
Sekreterare   
 
 
 
 
Patrik Harrysson  Fredrik Ekberg 
Ordförande   Justerare  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
54

17
f0

75
-3

e0
9-

48
bb

-9
42

8-
df

63
cf

0c
07

63



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: 2mCOKQ0jww1DRtKISAuDkA

ERIKA TILL
Folkhälsostrateg

2022-05-18 08:51

Serienummer: sUzEORJND/zJW0KUMmiUwQ

PATRIK HARRYSSON
Ordförande

2022-05-18 09:02

Serienummer: 6hmbJXmAb0aWpAqbkBLUbg

FREDRIK EKBERG
Samhällsbyggnadschef

2022-05-30 12:18

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


Folkhälsorådet 
Torsdag 12 maj 2022, klockan 13.00 – 15.00 


Svenljungasalen Norr, Kommunhuset 


Närvarande 
Patrik Harrysson, Johan Björkman, Erika Till, Annika Stomberg, Sebastian Nydén, Fredrik 
Ekberg, Kerstin Göss-Lindh, Dan Franzén, Torsten Lindh, , Agneta Gärskog, Fredrik 
Wahlberg 


Frånvarande 
Sven Liljegren, Peter Nyman, Tommy Fock, Louise Northman 


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


§ 2 Val av justerare 
Till justerare utses Fredrik Ekberg, 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? 
Förstärkning av Fritidsledaren året ut blev godkänd i KS. Verksamheten ska förflyttas till 
SOF. Moga Fritids verksamhet är igång. 


Hundrastgård är planerad till Thilanderska parken. Men föreningen behöver pengar för 
att sätta upp staket bland annat. 


Svenbo, de har arbetetat med Bäckemadsområdet och satt upp belysning och fixat till 
buskage m.m.  


KSF – Beviljat medel för en föreningssamordnare i KS. Motion om att låta våra ungdomar 
upp till 18 år får låna våra idrottshallar gratis.  


SOF – Gemensam barn och unga organisation, som ligger i ett delat ledarskap mellan 
BUF och SOF. Vision är att familjecentral, fältare, anhörigstöd samt fritidsverksamhet. ”En 
väg in” och för att inte jobba parallellt i dessa frågor. Hammarlinds ska samnyttjas med 
fritidsverksamheten. KomJobb, ta över inköp och handling för hemtjänst. Påbörjats i 
södra delen, och resten ska komma igång i augusti. En trygghetsanställning som är långt 
ifrån den ”vanliga” arbetsmarknaden. God samverkan med AME. Aktivitetscenter, där 
dem ska införa ett jobbspår. För att motivera folk att komma in till AME, för att täppa till 
alla luckor som vi ser. Aktivitetssamordnare, som utgår från aktivitetshuset Hammarlind, 
har numera delad tjänst som föreningssamordnare på 50%. I hennes uppdrag ingår 
också att samordna aktiviteter på alla våra äldreboenden.  
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Mobilt team för psykiatrin, för att serva invånare på landsbygden. Får med kommun och 
primärvård inte bara SÄS. Hitta ett samverkansavtal tillsammans med polisen hur vi 
samverka kring de individer som tar mycket resurser.  


BUF – Många ungdomar som driver runt, och det händer mycket saker på rasterna. Går 
ner långt ner i åldrarna och det finns en oro inför sommaren. Sker en del skadegörelse 
kring dessa.  


Folktandvården – FRAM, lackning på olika åldersgrupper på lektioner. Varit på en del 
mellanstadieskolor, men ej fått möjlighet att besöka högstadier under våren hoppas på 
ett besök till hösten. En ny klinikchef ska rekryteras. Verksamheten uppsök har också 
kommit igång.  


Polisen – Hittar fimpar och narkotika på förskolor. Och mycket skadegörelse. 
Karlsbergsområdet är det mycket skadegörelse på. Utmaning med gäng i de lägre 
åldrarna. Förekommer en del narkotika runt om skolområdet. Mentorerna gör ett bra 
jobb och ringer polisen när dem misstänker något.  


Folkhälsostrateg – Föreningskväll ikväll, där vi har bjudit in stort till alla föreningar. Mest 
natur och kultur föreningar som anmält sig. Vill öppna upp för dialog och god samverkan 
framåt. Dessutom prata om trygga föreningsmiljöer och hur föreningar aktivt kan arbeta 
med policyarbetet kring det. Presentera vår nya föreningssamordnare och den satsningen 
som görs från kommunens sida. Sockersmart riktlinje är nu beslutad och godkänd i BUN. 
Har mottagets väl från rektorerna! Föreläsningen med Mai-Lis Hellenius var välbesökt 
med 115st besökare. Har också skapats en efterfrågan att jobba mer med goda 
levnadsvanor till den äldre målgruppen. Vi vill starta igång en studiecirkel till hösten som 
heter ”Sundare liv” som ska utgå från Hammarlinds.  


Pengar från HSNS som är öronmärkta för Svenljunga kommun. De vill göra en ganska så 
snabb process av detta. Helst innan juni vill dem ha något klart. 
  


§ 6 Trygg och säker kommun  
Diskussionspunkt: Hundrastgård i Thilanderska parken, föreningen söker bidrag. Hade 
folkhälsorådet kunnat ge ett mindre bidrag ur ett trygghetsperspektiv. Om de skickar in 
en ansökan – hur ställer vi oss till det? Ansökningsförfarandet för folkhälsobidrag till 
föreningar är i februari nästa år. Bättre att hänvisa att de söker bidrag från t.ex. Leader 
eller sparbankstiftelsen.  


Diskussion om att vi  ska se över ansökningsprocessen med föreningsbidrag, för att ha 
två ansökningstillfällen per år istället för en som det är i dagsläget.  


Medborgarlöfte – Ska sammanställa ett brev till vårdnadshavare för att skicka ut innan 
sommarlovet. Planerade föreläsningar till hösten med Maria Johlbring. Temakvällar 
tillsammans med Ung i Svenljunga och fältarna. Den första temakvällen är gjord, 
motorburen äggjakt på påsklovet. En uppskattad aktivitet.  
”Ungdomshäng” på byn som skapar otrygghet. Både i lite äldre åldrar, men också yngre 
mellanstadiebarn som drar runt i centrum. Hur jobbar vi med detta? Vi skulle behöva mer 
trygga vuxna som rör sig ute.  


§ 7 Samtal kring hbtqi och normmedvetenhet 
Diskussion och samtalspunkter: 
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- Hat och hot – Mycket som kommer kring Prideveckan. Viktigt att vi visar vart vi 
står.  


- Viktigt med det äldreperspektivet, mer aktiviteter kring Hammarlind. Finns en del 
planering inför veckan i oktober.  


- Sakpolitiskt samtal under Prideveckan. 
- Hur blir man en HBTQI-vänlig kommun? Utbildning ger jätte bra resultat. Viktigt 


att visa vad vi gör och vara transparanta.  
- Arbeta vidare med att diplomera och utbilda våra verksamheter. Kan vi t.ex. 


skapa ett APT-material som cheferna kan använda i sina personalgrupper?  


§ 8 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 


§ 9 Nästa folkhälsoråd – 2022 mötestider 
15 september 2022 13.00-15.00 


1 december 2022 13.00-15.00  


§ 10 Mötet avslutas 
 
Svenljunga kommun den 12 maj 2022 
 


 
ErikaTill 
Sekreterare   
 
 
 
 
Patrik Harrysson  Fredrik Ekberg 
Ordförande   Justerare  
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