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Plats och tid: Samhällsbyggnadsförvaltningens konferensrum, kl. 13.15 – 14.30 

Närvarande: Gottlieb Granberg, kommunstyrelsen, ordförande 

Gunnel Lundgren, omsorgsförvaltningen 

Heidi Skov Ragnar, medborgarförvaltningen 

Annelie Andersson, serviceförvaltningen 

Johan Arvidsson, tekniska förvaltningen  

Björn Öhrnberg, kommunledningsförvaltningen 

Martina Palm, kommunledningsförvaltningen  

Maria Haveland, Region Jönköpings län 

Conny Eskilson, samhällsbyggnadsförvaltningen 

Anna Wingerup, Väster vårdcentral 

Louise Johansson Malmström, sekreterare 

 

Sekreterare: Louise Johansson Malmström 

 

Paragrafer: 16-20 

Ordförande: Gottlieb Granberg  
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  FHR § 16   

 
Öppnande av möte  
 
Gottlieb Granberg hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
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Föregående mötesanteckningar 
 
Förgående mötesanteckningar gick igenom och läggs till handlingarna. 

 

Alla ta med sig att fundera på om det ska in fler/externa aktörer till 

Folkhälsorådet. 
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Värd för dagens råd informerar om sitt folkhälsoarbete 

 

Dagens värd: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Värnamo kommun 

 

Conny Eskilsson, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen, 

informerar och presenterar organisationen. Inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar man miljö, hälsoskydd, 

räddningstjänst och brandtillsynd bland annat. I princip allt miljöarbete är 

kopplat till folkhälsoperspektivet i samhället. Räddningstjänsten 

förebyggande arbete är också det mycket kopplat till att bibehålla 

folkhälsan. 
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Information om Medborgarmedverkan 2017 

 

Region Jönköpings län informerar om Medborgarmedverkan 2017 som är 

ett krafttag kring att lyfta fram medborgaren i allt man gör och i de projekt 

som ska genomföras. Senast 9 oktober kan man skicka in sin anmälan till 

Medborgarmedverkan 2017.  
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ECHO-zon – hur går vi vidare? 

 

Diskussioner kring hur man ska gå vidare med ECHO-projektet har skett 

med arbetsutskottet och Regionen. Det verkar inte som att det är tänkt att 

det bli det ECHO-zon projektet som var sagt från början, ECHO-zon 

Sverige. Och då behöver Folkhälsorådet fundera på vad för typ att projekt 

man vill satsa på och anpassa det utifrån Värnamos förutsättningar. 

Regionen är positiv till det men behöver fundera hur man kanske kan lägga 

fokus på psykisk ohälsa kopplat till barnfetma. Konsultbolaget Indea 

kanske ändå kan vara behjälpliga i metodstöd även om vi gör det på ”egen 

hand” och om Värnamo inte blev ECHO-zon Sverige och man lämnar det 

konceptet så kanske projektet som Värnamo vill genomföra ska kallas något 

annat? Regionen lyfter fram att det är bra om man kan få fram ett projekt 

med ett koncept som går att nyttja för flera kommuner.  

 

Utifrån barnfetma så kan det vara bra att mäta barnens mat i skolan, man 

kanske man börja med några skolor som blir ”jämförelseskolor” för att se 

om projektet ger någon effekt. Måste kanske börja i liten skala så att det blir 

hanterbart. Det är också viktigt att ha med restaurangägare in i ett sånt här 

projekt, det får inte bli lättare att undvika skolmaten och istället gå ut och 

äta onyttigt på stan. Man kanske kan begränsa projektets område för att 

göra det hanterbart, kanske endast börja i tätorten. Det är också viktigt att 

fastställa målgruppen, kanske inte handla om åldrarna 0-6 år utan barn i 

skolålder? På något vis måste en begränsning ske. 

 

Folkhälsorådet skulle kunna vara styrgrupp för ett ECHO-projekt men man 

behöver ha någon projektledare för det. Folkhälsorådet behöver också utöka 

och jämna ut representationen. Utifrån ECHO-projektet så borde Värnamo 

City, restaurangägare och livsmedelsbutiker och kanske även civilsamhället 

också bjudas in och regionens samt och kommunens representation behöver 

minska. För externa aktörer, främst privata näringslivet, är det viktigt att 

visa vad de har att vinna i att gå med i ett sådant här projekt för att de ska se 

vikten av att prioritera det. 

 

Man behöver också fundera på hur man hittar varaktig finansiering då det är 

ett projekt med ett långtidsperspektiv och initialt kan det komma bli en 

extra kostnad. Initialt måste man våga sätta till resurser och varje 

förvaltning behöver kanske tänka till på vad man kan bidra med i form av 

resurser som finns och som kan ges mandat för att vara drivande i projektet.  

 
Gemensamt ställningstagande 
att Gottlieb och Maria tar med sig till kommunledningen samt 

regionledning hur folkhälsorådet tänker kring till att bjuda in Indea för 

att arbeta fram formerna för projektet tillsammans med andra aktörer. 

  

 


