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Justeringsmännens signatur Utdragsbestyrkande 
 

Folkhälsorådet 
Protokoll 

Folkhälsorådet Protokoll 2019-10-16 § 31-34 
 
Plats och tid 

Stadshuset, Hanssonrummet, kl. 8.30-10.30 
 

Beslutande 

Monica Hanson (ordf.) (KS)  
Carin Ramneskär (HSN) 
Mikael Arvemark (KS) 
Kalle Blomgren (HSN) 
 

Övriga närvarande 
Johanna Linnarsson, sekreterare 
Ammar Rachdan, praktikant 
 
 

Vid anteckningarna 

…………………………………. 
Sekreterare, Johanna Linnarsson 
 

Justeras 

2019-10- 
 
………………………………….  …………………………………. 
Ordförande, Monica Hanson  Justerande, Carin Ramneskär  
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Justeringsmännens signatur Utdragsbestyrkande 
 

Folkhälsorådet 
Protokoll 

 

FHR § 31 Mötets öppnande 

Monica Hanson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
 
FHR § 32 Val av justerare 

Carin Ramneskär valdes att justera protokollet. 
 
 
FHR § 33 Folkhälsorådets budget 2020  

Folkhälsorådets inkomna ansökningar, vilka föredrogs på senaste sammanträdet med 
Folkhälsorådet den 1 oktober, diskuteras. Hänsyn tas till de riktlinjer för 
projektansökningar som tidigare antagits av folkhälsorådet. Ledamöterna enas om ett 
förslag till budget för 2020.  
Förslaget innehåller medel till folkhälsostrategtjänsten, prioriterade 
samverkansgrupper: Trygghetsgrupp, Kvinnofridsgrupp, Sex och samlevnadsgrupp, 
Drogförebyggande grupp samt projekten Extraskola på Lextorp, Förstärkt 
språkutvecklande förskola, Hur kan PRAO på skolor med särskilt svåra förutsättningar 
formas? och Tidigt stöd till unga lagöverträdare och deras familjer. 
 
För att kunna bevilja de projekt som ledamöterna föreslagit krävs en omfördelning av 
ansökta medel inom projekten Förstärkt språkutvecklande förskola samt Tidigt stöd till 
unga lagöverträdare och deras familjer. Båda projekten föreslås beviljas medel med ett 
halvårs förskjutning vilket innebär att de beviljas halva beloppet första projektåret. 
 
Förslaget ligger 35 tkr över den summa som finns att förfoga över och en åtgärd är att 
minska detta från samverkansgrupperna, förslagsvis procentuellt.  
 
Johanna Linnarsson får i uppdrag att förankra de nya förutsättningarna och stämma av 
med projektägarna.  
 
Beslut  

Folkhälsorådet beslutar att godkänna förslaget till budget 2020 under förutsättning att 
de nya förutsättningarna för projekten godtas och skickar till kommunstyrelsen för 
fastställande. 
 
 
FHR § 34 Mötets avslutande 

Monica Hanson avslutade mötet. 
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