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Justerarnas signatur Utdragsbestyrkande 
 

Folkhälsorådet 
Protokoll  

Folkhälsorådet Protokoll 2020-05-20 § 11–19 
 
Plats och tid 

Stadshuset, kl 8.30-11 
 

Beslutande 

Monica Hanson (ordf.) (KS)  
Carin Ramneskär (v.ordf.) (HSNN) 
Jennie Olsson Örn (KS) 
Mikael Arvemark (KS)  
 
 
 

Övriga närvarande 
Johanna Linnarsson, sekreterare 
Katarina Nyman, hållbarhetsstrateg (KSF) 
 
 
 
 
 

Vid anteckningarna 

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

Justeras 

2020-06-01 
 
 
………………………………….  …………………………………. 
Ordförande, Carin Ramneskär  Justerande, Mikael Arvemark 
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FHR § 11 Mötets öppnande 

Monica Hanson deltar via länk. Carin Ramneskär går in som ordförande för mötet.  
 
 
FHR § 12 Val av justeringsperson 

Mikael Arvemark valdes att justera protokollet. 
 
 
FHR § 13 Föregående mötesprotokoll 

Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet läggs till handlingarna. 
 
 
FHR § 14 Revidering av Folkhälsorådets reglemente  

I det nya avtalet med HSNN står att vid varje ny avtalsperiod ska reglementet 
uppdateras. Då reglementet omarbetades omfattande för några år sedan har inga 
större förändringar gjorts vid detta tillfället, utan består mest av mindre justeringar av 
redaktionell karaktär samt ett förtydligande på det långsiktiga arbetet.  

 
Rådet ställer sig bakom förslaget för förändringarna i reglementet.  
 
 
FHR § 14 Lägesrapport beviljade projekt 2020  

En skriftlig lägesrapport av Folkhälsorådets beviljade projekt 2020 har 
skickats ut inför mötet. Vissa projekt har fått göra anpassningar utifrån 
den pandemisituation som råder nu men utöver det är det inte något 
anmärkningsvärt. Under nästa råd vet vi förhoppningsvis mer om hur 
Covid-19 påverkat möjligheten att genomföra projekten enligt plan.  

 
 
 
FHR § 15 Ekonomisk avstämning 

En ekonomisk avstämning gjordes gällande beviljade projekt 2020. 
Några projekt har redan kommit igång, medan några startar andra 
halvan av året. Under nästa sammanträde vet vi mer om det 
ekonomiska läget i projekten beroende på hur Covid-19 påverkat 
möjligheten att genomföra projekten. En prognos för projekten 
redovisas vid nästa sammanträde för att kunna möjliggöra att föra över 
eller omprioritera eventuella överblivna medel.  
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FHR § 16 Rapporten State of Health 

Rapporten är ett initiativ från Europakonventionen. Varje land får en rapport på sitt 
språk, så kallade ”landsprofiler”, utifrån tre teman: hälsa, riskfaktorer och 
sjukvårdssystem. Se detaljer i bilaga.  
 
 
FHR § 17 Rapportering  

HSNN:s Folkhälsoforum 6 mars 2020 
Jörgen Hansson, avdelningen social hållbarhet Västra Götalandsregionen, hade en bra 
dragning. Önskemål fanns om att Jörgen besöker Folkhälsorådet när det går att ha 
möten som vanligt igen.  
 
I övrigt berättade Lysekil om sitt nya folkhälsoråd och Melleruds kommun berättade om 
sitt ungdomsråd. Strömstad berättade om ett nytt digitalt verktyg för trygghetsdialog 
med skolelever.  
 
Aktuellt inom folkhälsoområdet 
I nuläget är det mest fokus på Covid-19. SKR har tagit fram en matris där man kan 
kartlägga eventuella långsiktiga konsekvenser av Covid-19 utifrån ett socialt 
hållbarhetsperspektiv. Matrisen är tillgänglig för alla kommuner och man har därmed 
också möjlighet att från varje kommun fylla i den.  
 
 
Övrigt 
Johanna redovisar minnesanteckningar från trygghetsgruppen, bland annat att 
anmälningarna till socialtjänsten kring barn och unga gått upp med 60 %. Johanna tar 
på förfrågan reda på hur många det kan röra sig om i faktiska antal.  
 
Våld i nära relationer: det finns en beredningsgrupp för alla olika arbetsgrupper i Vbg, 
Thn, Lilla Edet. Beredningsgruppen har gjort ett gemensamt informationsbrev nu när 
man inte haft några fysiska möten. Brevet består av en lägesbeskrivning av vad som 
händer nu med anledning av Covid-19 och vad som sker lokalt.  
 

FHR § 18 Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  
 
 
FHR § 19 Avslutande 

Carin Ramneskär tackar för och avslutar mötet. 
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