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Protokoll från möte i folkhälsorådet 

Torsdag 11 mars år 2021, klockan 13.00–15.00 

Digitalt via Teams 

Närvarande 

Stefan Carlsson, Johan Björkman, Agneta Gärskog, Elisabeth Larsson, Emma Vånder, 
Tommy Fock, Magnus Nilsson, Dan Franzén, Kerstin Göss-Lindh, Annika Stomberg, 

Fredrik Ekberg, Sebastian Nydén, Öywind Thornander 

Frånvarande 

Patrik Harrysson, Sven Liljegren, Fredrik Wahlberg 

§ 1 Ordförande Stefan Carlsson öppnade mötet  

§ 2 Till justerare valdes  

Till justerare valdes Kerstin Göss-Lindh 

§ 3 Dagordningen godkändes 

Godkännes 

§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till 
handlingarna 

Läggs till handlingarna 

§ 5 Vad är på gång inom folkhälsoarbetet? 

Folkhälsostrateg: Något som vi lyft i krisledningsstaben är den ökade oron för ungdomars 

hälsa under pandemin men även efter, en ökad psykisk ohälsa då distansundervisningen 
har pågått under en lång tid. Samtidigt har vi ett lågt föreningsdeltagande bland våra 

barn och unga i Svenljunga. Behövs en kraftsamling kring detta. Har en pågående god 
dialog med RF SISU tillsammans med kommunutvecklare och fritidsledare. 

Föreningsdelaktighet och meningsfull fritid är ett viktigt arbete för folkhälsan.  
 

HBTQ certifiering med elevhälsan är på gång.  

 
Vårddialog med hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 april.  

 
Arbetar med en handlingsplan för suicidprevention, kontakt med Boråsregionens 

anställda som jobbar med detta område. Ett arbete som utgår ifrån närvårdssamverkan.  

 
Eventuellt en ny satsning inom barn- och utbildningsförvaltningen, pilotskola gällande 

projektet GoFaR, Fysisk Aktivitet på Recept. Hamnar hos elevhälsan och skolan. Vi 
inväntar svar från Centrum för fysisk aktivitet som är projektledare för satsningen. 

Folktandvården: Lämnat lokalerna i Överlida. Mycket restriktioner och skyddsutrustning 

men arbetet fortsätter. Mycket arbete just nu med kost ihop med skolan och förskolan då 
karies ökar bland barn och unga. 

Vårdcentralen: Vaccinationen är i full gång, väntar på vaccinleveranser, påbörjat fas två. 
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Kommunchef: Unga ledare, få de unga som har talang att vara ledare att få möjlighet att 
fortsätta med det. Kommunutvecklare och Folkhälsostrateg diskuterar formerna för detta 

och förbättra för föreningslivet i Svenljunga kommun. Knyta an till Svenljungas Ungas 
framtid-gruppen.  

Socialchef: Hög andel orosanmälningar under hösten, många ungdomar som mår dåligt. 

Pandemin skapar ohälsa bland grupper som tidigare inte haft problem. Inte lika illa bland 
den äldre befolkningen, men troligen en del mörkertal. 2021-03-11 så vaccineras 

eftersläntrarna bland medarbetare som arbetar med vård som inte blivit det än. Uppnår 

en nivå på cirka 85 procent. 

Skolchef: Gott samarbete, Folkhälsostrateg fångar upp de frågor som relaterar till barn 
och utbildningsförvaltningen. Barn och föräldrar har det kämpigt hemma så 

distansundervisningen har en negativ effekt. Alkoholkonsumtion ökar i vissa hem som 
kan påverka barn och elever negativt samt trångboddhet kan också vara en faktor som 

påverkar eleverna negativt i distansundervisningen. Oro för gymnasieeleverna som suttit 

hemma under en väldigt lång period. Sommarjobben väldigt viktiga för dessa ungdomar 
som varit hemma i 1½ år. Hur påverkas skolresultaten? Når eleverna måluppfyllelsen, 

klarar eleverna sig i nästa nivå?  

Samhällsbyggnadschef: Fritidsbibblan väldigt lyckat, speciellt när det funnits isar och 
behovet av skridskor varit stor. De aktiviteter som genomförs samlar 20-25 ungdomar. 

Simhallen är öppen för medicinska bad och att för det krävs läkarintyg (Nedprioriterat 
hos vårdcentral, överenskommelse med simhallen finns). Biblioteket fick öppna igen efter 

nyår, begränsad vistelsetid, men det tas emot bra.  

Socialnämnden: Inget ytterligare att tillägga. 

Samhällsbyggnadsnämnden: Tyvärr så blir fritidsverksamheten lidande i pandemin i och 
med restriktioner. Ny bokbil som håller på att utrustas. Planera för en fortsättning med 

fritidsledare. Behöver snabba på arbetet med ungdomsledare.  

Barn- och utbildningsnämnden: Ej närvarande 

Polisen: Flyter på och är relativt lugnt. Ungdomspoliser som jobbar i Svenljunga varit 
igång sen oktober och har besökt Socialförvaltningen. Frågan uppe om hur de ska 

samarbeta bättre. Planerat att de ska vara i Svenljunga en dag i veckan. Mogaskolan har 

besökts. Jobbar uniformerade och med synlighet. Vi har även två poliser som jobbar 
civilklädda inriktat mot narkotika. Gällande droganvändning i Svenljunga: lugnare än 

vanligt. Men mer rörelse märks av nu. Hundförarna kommer att fortsätta besöka 
Mogaskolan. Bra symbolvärde med droghundar i skolorna.  

Skolchef: Behöver ha en plan för att öka tryggheten på skolorna, inte bara med 

utrymning av lokaler utan även inrymning. Kerstin Johansson, säkerhetssamordnare, eller 
Tomas Klug kanske kan vara behjälpliga med detta? Mogaskolan har väldigt många 

ingångar vilken är utmanande. Detta är något som kan lyftas i ledningsgruppen, hur man 

ska öva för allvarliga incidenter. Vi behöver öva mer.  
Polis: Poliser med utbildning i PDV (pågående dödligt våld) kan erbjuda kunskap och 

utbildning. 

§ 6 Revidering av folkhälsorådets reglemente 

Föreslår Kommunfullmäktige att anta förändringarna i folkhälsorådets reglemente. 
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§ 7 Folkhälsobidrag för föreningar: 

Relativt få ansökningar i år, kan bero på det osäkra läget i pandemin. 

Totalt finns 60 000 kronor avsatt för bidrag till föreningar. 

SPF – Bussresor för alla (Godkänns) 

Muslimska föreningen – barn, unga, hälsa och pandemi (Nekas på grund av inte inom 

ramen för vad folkhälsomedel kan användas till) 

Valltuna bygdegårdsförening, Aktivitetsrum för barn och unga (Godkänns) 

Östra Frölunda IF – Utveckling gym (Godkänns) 

STF Kind Lokalavdelning – vandringar i Kindtrakten (Förtydliga vilka kostnader som 
folkhälsomedel ska användas till och därefter ge dem resterande summa för 

folkhälsomedel, om de uppfyller kraven) 

§ 8 Skriftlig policy sockersmart skola? 

Finns en tidigare muntlig överenskommelse mellan Samhällsbyggnadsnämnden och Barn- 

och utbildningsnämnden om att minska mängden socker i våra verksamheter. En 

uppfattning är att det är väldigt olika hur verksamheterna efterlever detta. En gemensam 
policy som är kommunövergripande skulle ge flera fördelar så att alla enheter arbetar på 

samma sätt och att det finns en tydlighet i frågan. Viktigt att våra verksamheter inte 
bidrar till ett stort sockerintag under dagen. Det skulle kunna bidra till bättre munhälsa 

bland barn och unga med mindre karies. Samtidigt skulle det också förebygga övervikt 

hos barn. En stor problematik med dolt socker.  

Policyn ska vara vägledande, bättre kunskap om hur mycket socker vissa produkter 

innehåller. Vad kan man använda istället, är det en kostnadsfråga att använda sockerfria 

produkter? Visa att man inte behöver belöna med sötsaker vid exempelvis högtider.  

Vem ska ta ansvaret för att producera denna policy? Folkhälsostrateg? Kostchef?  

Folkhälsostrateg ihop med kostenhet och andra relevanta aktörer i kommunen får i 

uppdrag att ta fram en policy. Även en idé att arbeta fram en informationskampanj ihop 

med folktandvården som riktar sig mot vårdnadshavare. Glöm inte bort 
barnavårdscentralen i detta arbete. Arbetet ska återrapporteras till Folkhälsorådet till 

hösten. 

§ 9 Trygg och säker  

Klotter och skadegörelse är mer enskilda händelser, en del återkommande är dock just 

vid skolor, gångtunneln närmast vårdcentralen och busshållplatser.  

Södra delen av kommunen mer drabbat av inbrott senaste tiden. Samarbete med 
Kindsvakt.  

Förebyggande arbete om brand i skola startat (FABIS). Samarbete mellan skola, polis och 

räddningstjänst, där både konsekvenssamtal och förebyggande arbete ingår. 

I början av distansundervisningen upplevdes det vara lugnt ute på byn, men senaste 
månaden finns en tendens till ökad rörelse bland ungdomar.  
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Ungdomsgrupper på ICAs parkering under kvällstid upplevs som otryggt och 
ordningsstörande. En hel del verbala kränkningar i skolan. Äldre ungdomar som inte 

tillhör Mogaskolan hänger på skolområdet. Kan vi skapa relationer med A-traktors 
ungdomar, skapa en lokal/verkstad där de kan hänga och fixa med sina bilar själva? 

Viktigt att ungdomarna är med och tycker till. Kan detta lösas ideellt? Eventuellt skulle 

fältarna kunna fånga upp och prata med dessa ungdomar. 

Pandemieffekter: Polisen märker ökning i psykisk ohälsa, de får larm om fler 

självmordsförsök. 

Enligt statistik från polisen minskade våldsbrott under 2020, medan andra brott ökade, 

som vållandebrotten. Polisens statistik påverkas också vilka satsningar polisen gör under 
året och vad som prioriteras. 

§ 10 Övriga frågor   

Inga övriga frågor 

§ 12 Nästa möte   

Torsdagen 3 juni 

§ 13 Ordföranden avslutade mötet och tackade de som deltagit 

 

Svenljunga kommun den 11 mars 2021 

 
 

 
 

 

Öywind Thornander  
Sekreterare 

 
 

 
 

Stefan Carlsson    Kerstin Göss-Lindh  

Ordförande     Justerare   


