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Protokoll från möte i folkhälsorådet 

Torsdag 10 september år 2020, klockan 13.00–15.00 

Svenljungasalen norr 

Närvarande 

Johan Björkman, Agneta Gärskog, Elisabeth Larsson, Emma Vånder, Tommy Fock, 
Magnus Nilsson, Christer Wolgner (ersätter Dan Franzén), Patrik Harrysson, Kerstin Göss-

Lindh, Annika Stomberg, Ida Ferger (Nya fritidsverksamheten). 

Frånvarande 

Sven Liljegren, Stefan Carlsson, Dan Franzén, Fredrik Ekberg, Sebastian Nydén, Fredrik 
Wahlberg 

§ 1 Ordförande Johan Björkman öppnade mötet  

§ 2 Till justerare valdes Christer Wolgner 

§ 3 Dagordningen godkändes 

§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till 
handlingarna 

§ 5 Vad är på gång inom folkhälsoarbetet? 

Folkhälsostrateg: 
Nya samverkansavtalen mellan kommun och region avseende lokalt folkhälsoarbete samt 

folkhälsotjänsten för 2021-2024 har kommit.  

Drogvaneundersökningen på Mogaskolan 7-9 är genomförd. Vi inväntar analysen där vi 
får hjälp av drogförebyggare på Öckerö. Inga föräldramöten i år där resultatet vanligtvis 

presenteras. Istället spelar vi in en film som skickas till föräldrarna med resultat och de 

viktigaste slutsatserna. Resultatet av drogundersökningen kommer att redovisas vid nästa 
folkhälsoråd. 

Vecka 41 är det Pridevecka i Svenljunga och Tranemo. En arbetsgrupp planerar för 

veckan. Satsar på att synliggöra HBTQ+ frågan runt om i Svenljunga, exempelvis genom 
att flagga och ordna aktiviteter i skolorna. Vi bjuder in till ett sakpolitiskt samtal med 

fokus på HBTQI-frågor, där RFSL leder programmet. 

Vecka 48 kommer vi lägga fokus på en vecka fri från våld, med temat våld i nära relation. 
Program planeras.  

Den 8 september var ”Tillsammans för livet dagen”, en dag för att uppmärksamma 

psykisk ohälsa och suicid. 

Den 7 september var ”Alla tillsammans-dagen” med föreläsningar för årskurs 3-9 med 
Maria Dufva ”Värsta bästa nätet”. En start på skolornas värdegrundsarbete. Övriga 

aktiviter ställdes in pga. pandemin.  

Jag kommer vara delaktig i samhällsplanering kring nytt bostadsområde i Svenljunga, bra 
att tidigt få in ett folkhälsoperspektiv. 
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Folktandvården: Ställt om på grund av Covid-19. Har fortfarande grindvakt. Avvaktar 
behandling av 70+ fortfarande. Behandlar enbart akuta fall för åldersgruppen. Har 

skickat förfrågan om folktandvården får komma ut till boendena, men inte fått svar från 
Svenljunga. Kommunchef ber dem skicka en påminnelse. Folktandvården anser att de 

inte står i någon vårdskuld, utan har möjlighet att får till besöken av 70+ senare.  

Vårdcentralen: Ställt om på grund av Covid-19. Har fortfarande grindvakt och en enskild 
avdelning, för problem med övreluftvägar. Provtagning för Covid-19 cirka 100 test per 

vecka. Testar dem från 6 års ålder, viktigt att påpeka att det är ett frivilligt prov.  Även 

om antalet tester ökat, så har inte antalet smittade ökat. Håller på att rigga för 
personaltest, immunitetstest. Vårdcentralen anser att de inte har stor vårdskuld.  

Kommunchef: Tacksam för gott samarbete mellan kommunen och 

Västragötalandsregionen under pandemin.  

Det kommungemensamma stabsläget har upphört. Vi håller oss uppdaterade om vad 
som händer och kan gå upp i stabsläge igen om det finns behov.  Förvaltningarna är 

fortfarande i stabsläge.  

I och med att borgfreden är tillbakadragen försöker vi vidta de åtgärder vi kan vid möten. 
Exempelvis fick ersättare och besökare till Fullmäktigemötet sitta i andra salar och delta 

digitalt.   

Socialnämnden: Under pandemin är den sociala frånvaron ett stort problem. Det planeras 
ett aktivitetshus för äldre, men på grund av pandemin har vi inte prioriterat arbetet med 

att öppna. 

Kommunchef: Det är viktigt att vi hittar mötesplatser för de äldre, vilket är en stor 

utmaning i dagens läge. Emma Vånder får i uppgift att ge förslag till 
pensionärsföreningar om hur de kan aktivera de äldre, på ett Covid-19 anpassat sätt. 

Viktigt att också få med en hygiensjuksköterska i det arbetet, så att aktiviteten sker 
under rätt förutsättningar.  

Polisen: Brottsstatiken ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare år.  

§ 6 Verksamhetsplan 2021 

Ny mall för verksamhetsplan. Nytt är en tydligare beskrivning av hälsoläget som ger en 
vägledning i kommunens utmaningar och insatser inom folkhälsoområdet. 

Prioriterade grupper är barn och unga, äldre och personer med funktionsnedsättning. 

De prioriterade områdena är, barn och ungas uppväxtvillkor, levnadsvanor, kontroll, 

delaktighet och inflytande samt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. 

De större satsningarna är Sports for you, aktivitetssamordning inom äldreomsorgen samt 
föräldraskapsstöd, som delvis kommer att bli digital. Vi hoppas kunna nå fler med den 

digitala satsningen. Andra viktiga delar är t.ex. HBTQI diplomering av elevhälsan, ”Alla 
tillsammansdagen” som en del i värdegrundsarbetet för kommande år, det ANDT-

förebyggande arbetet samt det suicidpreventiva arbetet.  

§ 7 Folkhälsobidrag - ansökningarna 

Det har kommit in många ansökningar, det har spridit sig väl inom våra verksamheter. 
Det är många bra och välarbetade ansökningar där man vill testa nya projekt som 

främjar hälsan för målgruppen. Men också mindre satsningar med fokus på särskilda 
aktiviteter. Totalt 28 ansökningar har inkommit vilket är fler än tidigare år.  
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I år träffades en arbetsgrupp för att se över ansökningarna. Arbetsgruppen bestod av 
Emma Vånder, Kerstin Göss-Lindh, Patrik Harrysson och Susanna Victoria. Det var 

givande att ha en diskussion kring ansökningarna, vilket borde fortsätta.  

Gällande ansökan om utemöbler på Mogaskolan vill folkhälsorådet att Emma Vånder 
förmedlar betydelsen av bra placering av borden - att de ska stå under belysta platser, i 

avstånd från byggnader.  

§ 8 Sommarlovsaktiviteterna 

Mycket positiv respons även detta år. Fler prenumeranter på facebooksidan, där 

programmet har uppdaterats och kommunicerats ut. Arrangörerna i år är Sports for you, 

kulturskolan (dans), ABF och Studieförbundet (Skapa tillsammans med proffs), Lions och 
Svenljunga IK (fotbollsskolan) och biblioteket (onsdagspyssel och sommarlovsbio). 

Sports for you har rapporterat 2000 deltagartillfällen i år, vilket är 1000 fler än förra året. 

Vi tror att uppgången dels har att göra med coronapandemin och att fler har hållit sig 
hemma, men också att det nu är etablerat och välkänt här. Integrationen har också 

fungerat väldigt väl i sommar. 

Nytt för i år har varit att Sports for you även har satsat mer på friluftsaktiviteter, som 
fiske, hinderbana, kanot och promenader i skogen med korvgrillning.  

RF SISU har startat ett projekt där de erbjuder ferieungdomar ersättning för att vara 

ledare i föreningar, vilket flera ungdomar tackat ja till. Bland annat kommer några 
ungdomar delta i att starta upp en discgolf-förening i Svenljunga i september 2020. Det 

är mycket positivt att vi får in fler unga ledare i föreningarna.  

Biblioteket har haft en fritidsledare på plats hela sommaren som varit till stor hjälp kring 

deras aktiviteter. 

Fotbollsskolan hade ca 140 deltagare och var nöjda med veckan. 

§ 9 Nya fritidsverksamheten 

Ida Ferger, ny fritidsledare på plats berättar om den nya fritidsverksamheten för barn och 

unga i Svenljunga. Har ingen fysisk mötesplats. Utgår från vad ungdomarna själva vill 
göra och deras engagemang och utveckling i att själva arbeta med aktiviteterna är viktig 

och lärorik. 

Ida samarbetar med Mogaskolan, SISU/Sport for you, Biblioteket, fältsekreterarna, 
Studieförbund och kulturskola. Viktigt att sprida Ung i Svenljunga både till ungdomarna i 

kommunen, men även till deras vårdnadshavare.  

Arbetar mycket med sociala medier på ”Ung i Svenljunga”. Där kommer vi samla alla 
aktiviteter, även lovaktiviteterna under samma kanal. 

Diskussion förs kring framtida politikerlunch för ungdomarna. Kommunchef ber Ida 

Ferger fråga ungdomarna hur de skulle vilja träffa de som är styrande i kommunen och 
få ställa de frågor som de undrar över. Det är viktigt att det blir på de ungas villkor. 

Vissa ungdomar kan vara svåra att nå. Det är viktigt att försöka få en spridning och möta 

olika grupper. 
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§ 10 Trygg och säker  

Vi har kört igång med lägesbildsarbetet i höst, vilket kommer fortsätta varje månad. 
Arbetsgruppen följer återkommande fenomen. 

Rätt lugn sommar. Polisen hoppas att kunna få ut det mobila poliskontoret igen. Det 

krävs att två poliser är bemannade i bussen. Bra att invånarna kan diskutera saker, om 
en anmäla ska göras eller inte.  

Polisen kommer starta ett projekt i höst som kommer att pågå under ett års tid med två 

områdespoliser till, som främst kommer att arbeta mot ungdomar. Dessa ska arbeta mot 
både Svenljunga- och Marks kommun.  

Polisen kommer att fortsätta arbeta med narkotikainsatser enligt medborgarlöftet. 

Det har varit en bra skolstart, men lite skadegörelse.  

Kommunstyrelsen förtydligar betydelsen av att ha poliser på plats i kommunen. Finns en 

trygghet i det hos invånarna att polisen syns i samhället och arbetar förebyggande mot 
brott och skapar relationer.  

§ 11 Övriga frågor   

Lämna in Svenljungaförslag om man har idéer på vad man skulle vilja utveckla i 
Svenljunga. Ju fler underskrifter som samlas, desto mer angeläget blir frågan att 

prioritera.  

§ 12 Nästa möte   

Torsdagen 10 december 

§ 13 Ordföranden avslutade mötet och tackade de som deltagit 

 
Svenljunga kommun den 10 september 2020 

 

 
 

 
Cecilia Axelsson 

Sekreterare 
 

 

 
 

Johan Björkman    Christer Wolgner  
Ordförande     Justerare   


