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Protokoll från möte i folkhälsorådet 

Fredag 4 juni år 2021, klockan 13.00–15.00 

Digitalt via Teams & i Kindaholmssalen 

Närvarande 

Stefan Carlsson, Johan Björkman, Agneta Gärskog, Emma Vånder, Magnus Nilsson,  
Kerstin Göss-Lindh, Fredrik Ekberg, Sebastian Nydén, Patrik Harrysson, Christer Wolgner, 

Annika Stomberg, Öywind Thornander 

På enskilda ärenden: Oscar Hedén, Maria Hidendahl Hafsten, Johanna Mesrati Westfalk, 
Ida Ferger 

Frånvarande 

Sven Liljegren, Peter Nyman, Fredrik Wahlberg, Elisabeth Larsson, Tommy Fock, Dan 

Franzén 

§ 1 Ordförande Stefan Carlsson öppnade mötet  

§ 2 Till justerare valdes  

Till justerare valdes Johan Björkman 

§ 3 Dagordningen godkändes 

Godkännes 

§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till 
handlingarna 

Läggs till handlingarna 

§ 5 Vad är på gång inom folkhälsoarbetet? 

Folkhälsostrateg:  

Förra gången rapporterade jag om låg föreningsaktivitet bland barn och unga i 

kommunen. Projekt startat med RF SISU gällande Unga ledare där vi hoppas kunna öka 
engagemanget och få fler ledare till föreningslivet.   

Inbjudan till digital folkhälsokonferens om ”Fullföljda studier” till hösten. 

Centrum för fysisk aktivitet ska i samarbete med kommunen bjuda in friskvård och 

föreningsliv till en utbildning om fysisk aktivitet på recept (FaR). Sexdrega skola blir en av 
regionens pilotskolor för att införa FaR. Elevhälsan ska utbildas i att skriva ut FaR. I 

samband med det behöver vi tydliggöra aktivitetsutbudet i kommunen. 

Aktivitetshus Hammarlind – snart klart med renovering av lokalen. Verksamheten 
planeras och dialog med pensionärsförening hålls.  

Socialchef:  

Kontinuerligt arbete för Svenljungas ungas framtid, förnya organisationen för inför 2022 

för att effektivisera arbetet.  
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Satsning på ungdomar ihop med regionhälsovården.  

LSS personal snart färdigvaccinerad, ingen smitta på boenden sen mitten av april. 

Folktandvården kanske kan sponsra förskola för att möjliggöra tandborstning efter 

frukosten i förskolan.  

- Svar: Tommy kan mejla berörd personal hos tandvården för att samtala. 
- Svar: Hygienproblematik, då barn kanske använder varandras och därmed finns en 

smittorisk.  

Samhällsbyggnadschef:  

Ny lokal för vaccination som kommer att ske på Moga fritid, information om busskort från 
västtrafik, inköp av separata kort för de ungdomar som behöver inför sommarjobb.  

§ 6 Utbildning ansvarsfull alkoholservering 

Utbildningen är en metod från Folkhälsomyndigheten för att uppnå en god miljö för 
alkoholservering och minska våld i krogmiljö. Detta sker genom:  

1. Samverkan mellan myndigheter och restaurangbranschen.  

Det kan till exempel vara dialog mellan representanter för kommunens 
tillsynsverksamhet, polisen och verksamhetsutövare. 

2. Utbildning av restaurangpersonal 

Den riktar sig till serveringspersonal, krögare, ordningsvakter och entrévärdar. Syftet är 

att stärka personalen i sin roll, dels för att kunna upptäcka och hantera risksituationer 
och dels för att förebygga skada som uppstår relaterat till alkoholkonsumtion. 

3. Tillsyn av restaurangerna 

Granskning av verksamheten, behövs för att metoden ska fungera. En av flera faktorer 
för en effektiv tillsyn är att kommun och polis har en samsyn om nuläge och eventuell 

problembild i kommunen. 

Polisen har även enligt alkohollagen en skyldighet att informera kommunen om 
förhållanden på serveringsställen som har betydelse för tillsynen. 

Utbildningen kostar cirka 500 kronor per deltagare för kommunen. Vi vill att det ska vara 

gratis för näringslivet att gå utbildningen. Kan folkhälsorådet lägga till i budget för att 
kunna möjliggöra utbildningen varje år? 

Ja, 5000 kronor per år i folkhälsomedel för att möjliggöra utbildning för 

restaurangpersonal.  

§ 7 Aktivitetsrunda från ”Träning i livet” 

Handlar om att öka utbud av rörelseaktiviteter för kommunens invånare, samt göra den 

fysiska aktiviteten tillgänglig. 

Längs med aktivitetsrundan finns tolv skyltar med olika övningar utplacerade. Det finns 

olika svårighetsgrader för varje övning så att alla ska kunna vara med utifrån sina 
förutsättningar. 

Satsningen på aktivitetsrundor är något som växt fram tack vare pandemin. I Sverige 

finns det snart 170 Aktivitetsrundor. Syftet med aktivitetsrundorna är att alla, oavsett 
förutsättningar, ska uppmuntras att röra på sig. 
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En runda kostar 15 000 kronor, beställs fler kostar det 12 000 kronor per runda. 
Företaget kan ta fram hur ofta QR-koden avläses, om det betyder att någon utför 

aktiviteten går inte att avgöra.  

Ärendet tas upp igen i september efter att folkhälsostrateg undersökt om det finns 
utvärderingar om hur andra kommuner har använt denna tjänst och om de kan se 

resultat utav rundorna.  

§ 8 Riktlinje sockersmart förskola, fritidshem och skola 

Karies har ökat hos barn i kommunen. Där kan våra kommunala verksamheter bidra 

genom att reducera serveringen av socker i förskola, skola och på fritidshem. Det är 

också viktigt att det finns en likvärdighet i skolorna över hela kommunen.  

Styrdokumentet har tagits fram av ADA-gruppen, som består av Elevhälsa, 
Barnavårdscentalen, Folktandvården, Kostenheten, Barn- och utbildningsförvaltningen 

samt Folkhälsostrateg.  

I regionen är 80% av barn under sex år kariesfria, i Svenljunga kommun ligger siffran på 
71%. 

Beslut om riktlinje ska tas i barn- och utbildningsnämnden och en beställning görs till 

samhällsbyggnad där de hjälper till att efterleva riktlinjen.  

§ 9 Ung i Svenljunga 

Sommarlovsaktiviteter i Svenljunga kommun presenterades för rådet. Samarbete med 

flera verksamheter och organisationer, nytt för i år är att Sexdrega byalag och 
Medborgarhus är med. Hoppas kunna få med fler orter inför kommande år i planeringen 

för att det ska finnas en större geografisk spridning på aktiviteterna. 

§ 10 Trygg och säker 

Runt stationen har det varit problem den senaste tiden. Eventuellt titta på 
kameraövervakning.  

Thilanderska parken upplevs kvällstid vara en otrygg plats. Även gångtunneln till skolan 

anses otrygg. Det leder till att elever väljer andra mer riskfyllda vägar till skolan eller att 
föräldrar väljer att skjutsa sina barn. Platsen upplevs också som otrygg kvällstid.  

Mogaskolan har varit lugn, men det förväntas bli lite stökigare då sommarlovet börjar 

snart. 

Inte mycket skadegörelse i jämförelse med tidigare år.  

Nattvandrare är troligtvis på gång, ca 10 stycken som är med. Kan bli fler när det väl är 
igång då man ser hur mycket tid det tar och hur ansvarsfördelningen ser ut.  

Polisen hade en större narkotikainsats under två dagar i april med personal från Borås. 

Inriktningen var ungdomar, och man samarbetade med socialtjänsten och 
fältsekreterare. Insatsen resulterade i 13 stycken ringa narkotikabrott.  

Flygrakan: Göra iordning området, sätta upp papperskorgar och välkomna ungdomarna 

där då det inte verkar skapa några större störningar.  

Mekarverkstad. Ett ställe där ungdomarna kan hålla på med sina bilar och träffas, 
möjliggöra för fältare och sociala insatser att utgå ifrån. 
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Mattias Ramsö (Chef inom polisen) intresserad av att komma och ha en dialog med 
kommunen i höst när det går att besöka oss på plats.  

Förhoppning är att i framtiden ha två stycken områdespoliser för Svenljunga kommun. 

§ 11 Övriga frågor   

Folkhälsostrateg Emma Vånder tackar för sig och meddelar att Erika Till är tillbaka i tjänst 
till hösten.  

Möte på teams eller på plats? Avvaktar till efter sommaren, framgår i kallelsen.  

§ 12 Nästa möte   

Torsdagen 16 september 

§ 13 Ordföranden avslutade mötet och tackade de som deltagit 

 

Svenljunga kommun den 4 juni 2021 
 

 
 

 
 

Öywind Thornander  

Sekreterare 
 

 
 

 

Stefan Carlsson    Johan Björkman 
Ordförande     Justerare   


