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Justerarnas signatur Utdragsbestyrkande 
 

Folkhälsorådet 
Protokoll 2021-01-22 

 

Folkhälsorådet Protokoll 2021-01-22 
 
Plats och tid 

Digitalt via Teams kl 10:00 – 12:00 
 

Beslutande 

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

Adjungerade 

Birgitta Lundskog (UTB) 
Camilla Kaufeldt (Kunskapsförbundet Väst) 
Christina Malmsten (ASF) 
Gerd Holmgren (ASF) 
Helena Törneröd (OF) 
Karin Pettersson (KFF) 
Håkan Falck (KSF) 
Monica Leijon (ASF) 
Peter Göthblad (KSF) 
Anna Brauer (VGR mödrahälsovården) under §7 
 

Övriga närvarande 
Anna Nyman Holgersson, sekreterare 
 

Vid anteckningarna 

 
 
…………………………………. 
Sekreterare, Anna Nyman Holgersson 
 

Justeras 

2021- 
 
 
………………………………….  …………………………………. 
Ordförande, Monica Hanson  Justerande, Carin Ramneskär 
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FHR §1 Mötets öppnande 

Ordförande Monica Hanson öppnade mötet och hälsade välkomna till detta digitala 
möte. 
 
 
FHR § 2 Val av justeringsperson 

Till justerare valdes Carin Ramneskär. 
 
 
FHR § 3 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna efter kort genomgång av Anna 
Nyman Holgersson  
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Diarienummer: KS 2021/00070 

FHR § 4 Uppföljning av folkhälsoinsatser 2020   

 
Uppföljningen av folkhälsoavtalet 2020 är en kort översikt av vad som hänt under året, 
där alla projekt finns redovisade som beviljats medel under 2020.  
 
Under 2020 prioriterade Folkhälsorådet insatser utifrån inriktningen: I Trollhättan har 
alla flickor och pojkar rätt till trygga och goda uppväxtvillkor.  
 
Redogörelsen lämnas till Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden för insatser som under 
2020 stöttats av Folkhälsorådets utvecklingsmedel. 
 
Den ekonomiska redovisningen visar ett överskott då vissa projekt, på grund av 
pandemin, inte kunnat genomföras fullt ut eller i vissa fall inte kunnat starta under 
2020.  Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har under 2020 meddelat att överföring 
och/eller omprioriteringar får göras med anledning av situationen kring Covid-19. Det 
innebär att vissa projekt får medel överförda för att fullfölja sitt arbete under 2021.  
Av det totala överskottet föreslås 375 tkr att omprioriteras för en särskild sökbar pott i 
syfte att lindra effekterna av Covid-19. Separat beslut om detta fattas under §6.   
 
Beslut 
 
Folkhälsorådet godkänner ”Uppföljning av folkhälsoavtal 2020” och 
överlämnar till Kommunstyrelsen. 
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FHR § 5 Effekter av Covid 19 i verksamheterna – runda i rådet. 

Monika Leijon – har ej kunnat verka i skolmiljön som tidigare. Krogar mot Knark har 
startat men ligger lite lågt just nu på grund av nedstängningen. FOU cirkeln har avslutats 
– dokumentation om bland annat ANDT på schemat och vilka effekter detta haft. Spel 
och spelmissbruk - en del planerade aktiviteter har gått att göra men inte allt.  Arbetet 
med Tobacco endgame har påbörjats, efter beslut i Kommunstyrelsen, och kommer att 
intensifieras under 2021. Detta är ett viktigt arbete då tobaken för många är en 
inkörsport till narkotika. Monica har startat digitala föräldramöten kring droger för 
föräldrar i år 6, 8 och 9. Drogförebyggande gruppen fungerar men har sina möten 
digitalt. Narkotikamarknaden har förändrats med anledning av pandemin och man kan 
även se ökat våld i samband med droghandel. Alla skolor i staden har problem med 
missbruk i någon form. Samverkan sker med Kunskapsförbundets skolor i samarbete 
med personal från Vänersborg. Det noteras något mindre samlingar av ungdomar ute 
och på krogen men de hittar andra vägar att kommunicera med varandra. Tobak, alkohol 
och föräldrar är prioriterade områden för arbetet under år 2021. 
 
 
Camilla Kauffeldt – Intensivt 2020 – nu sker undervisningen helt på distans men den ska 
delvis och gradvis återgå till elevernas närvaro på skolorna. Ungdomarna har burit ett  
stort ansvar under pandemin och många har svårt att uppehålla studiemotivation. 
Arbetet med den gemensamma drogpolicyn har varit viktigt och det är bra att man 
jobbar tillsammans (Trollhättan och Vänersborg). Konjunkturläget gör att söktrycket på 
Vuxenutbildningar har ökat kraftigt. Förbundet svarar genom att växla upp med både 
fasta platser och nya statliga medel. Yrkesutbildningarna ökar i omfattning och 
betydelse. 
 
Helena Törneröd Mycket är digitaliserat – det har varit en stor omställning- men ännu är 
läget under kontroll. Vaccinationerna pågår och om drygt en vecka så ska alla 
vårdtagare vara klara med båda sprutorna. VGR ska vaccinera personal och vårdtagare 
som ej har insatser.  Tyvärr har det uppstått långa telefonköer för de äldre – även om 
kommunen inte har ansvar har det inneburit att en hel del samtal från äldre som vill 
vaccineras. Dessa har kopplats in i den kommunala förvaltningen. 
 
Christina Malmsten Vi vet mindre om vad som händer där ute på grund av pandemin. 
Även fältsekreterarnas arbete och normalt sett höga omvärldskunskap påverkas. Det är 
stabilt personalmässigt – ingen stor sjukfrånvaro men många har fått hitta nya former 
och metoder för att kunna genomföra sitt uppdrag. Inom till exempel 
familjerådgivningen har digitala möten tagits emot positivt. Den befarade ökningen av 
försörjningsstödet i Trollhättan har uteblivit. Tidiga insatser har varit svårt att 
upprätthålla och kommer delvis att behöva startas upp igen. Tidigare anställda 
ungdomscoacher avslutades i december. Orosanmälningar under 2020 har ökat med 
c:a 36% - det är en stor ökning men följer tidigare utveckling – svårt att veta om det  
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beror på Pandemin, eller på samhällsutvecklingen i stort.  Det är en allvarlig situation 
men utvecklingsarbete pågår för att möta det nya läget. 
 
Karin Pettersson Biblioteket har haft stängt trots att det är en lagstadgad mötesplats. 
Man har försökt att ställa om genom att låntagare kunnat hämtat böcker utomhus efter 
beställning digitalt. Kultur – konsthallen Folkets park är båda stängda – vilket påverkat 
många föreningar och deras verksamhet. Fritidsgårdarna har haft stängt o kommer att 
ha stängt ytterligare minst två veckor. Fritidsgårdarna fyller en stor funktion för många 
bland annat utifrån trångboddhet. N3 kör distans o digital undervisning och de möter 
många ungdomar som far illa i sin vardag. Därför önskar man starta upp igen så fort det 
är möjligt. Bild, form och teater har haft helt stängt. Föreningsstöd - många har fått 
ställa om till utomhusaktiviteter. Mest drabbade har pensionärsföreningar och 
funktionsnedsattas föreningar varit. Många av medlemmarna är mycket gamla. 
Kulturföreningarna står still. Hembygds- och bygdegårdsföreningar har det svårt. 
Idrottsföreningarna – det är mest de över15 år som inte fått träna enligt tidigare. Idrott 
och friluftsliv – blomstrar på ett sätt när många söker sig ut – staden har ökat antalet 
grillplatser och informationen om var de olika anläggningarna finns o vad de erbjuder. 
Alla hallar stängda. Luften är till för alla – friluftslivets år startar nu och ska pågå med 
månatliga aktiviteter under hela 2021. Pandemin har medfört stora intäktsbortfall för 
både föreningar och för förvaltningen. Från måndag öppnar hallarna för 
idrottsföreningar med verksamhet för ungdomar under 15 år, som nu varit helt stängda 
under en period. 
 
Monica Hanson Alla föreningar kommer att ges möjlighet att söka om ekonomiska stöd 
från kommunen om de kan redovisa sin situation under pandemin. 
 
Birgitta Lundskog Utbildningsförvaltningen har ett ansträngt läge – hela Birgittas tjänst 
går till att arbeta med och samordna de delar som rör Covid 19. Det var ett intensivt läge 
före jul. Under andra vågen drabbades 1,16% bland grundskolans elever av Covid 19 men 
det förekom inga fall inom förskolan. 5,8% av totala personalen har haft Covid 19 under 
hösten. Efter jul har man infört distansundervisning på mer generell nivå från att 
tidigare genomfört distansundervisning på enskilda enheter under begränsad tid. Det 
görs regelbundet bedömningar i samråd med Smittskydd VGR.  Mycket facklig 
medverkan i de olika insatser som nu görs. En tredjedel av grundskoleeleverna kommer 
nu att återgå till normal undervisning på skolan under vecka 4 – 5, två tredjedelar under 
vecka 6 - 7 så att alla är tillbaka på skolan igen efter sportlovet som är vecka 8. 
Förvaltningen jobbar mycket med hantering av den oro som finns i den stora 
personalgrupp som finns på förvaltningen. Frågor kring bland annat skyddsutrustning 
medför diskussioner som ibland måste balanseras. Sjukhusskolan på NÄL samt BUP 
och familjecentrum måste ha stängt men kan verka i viss mån digitalt. Närundervisning 
kommer att starta, men respektive rektor bestämmer vilka elever som ska ingå i vilka 
grupper. 
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Gerd Holmgren Varit på plats men fått ta mer digitalt – hårt tryck på den operativa 
verksamheten – 25% ökning under 2020. Nu 30 nya ärenden under 2021 (2 v) I det 
skyddade boende är en hög siffra - 42% mellan 20 - 30 år gamla –man har behövt rikta 
om insatser för att de är så unga. De mellan 60 - 70 år saknas däremot helt i boendet –  
 
vilket också är bekymmersamt. Enheten har öppnat en ny chatt under 2020 – och bl a. 
medverkat i radioprogrammet Karlavagnen – konferenser och studiebesök sker helt per 
distans. Man har erhållit Statligt stöd om 3 Mkr för att jobba med hedersrelaterat center 
för hela Fyrbodal. Våga bry sig är den nya satsning som Eidar nu kommer att 
implementera (Huskurage). Enheten kommer att ha fortsatt stort fokus på 
våldsprevention under 2021. 
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FHR § 6 Insatser för att lindra effekterna av Covid 19  

Med anledning av det överskott som blivit på grund av pandemin föreslås att delar av 
överskottet, 375 tkr, riktas som ansökningsbara medel för att lindra effekterna av 
Covid-19. Förslag till riktlinjer för ansökan om dessa medel har bifogats med kallelsen till 
dagens sammanträde. Medlen föreslås kunna sökas löpande under 2021. Rådet beslutar 
att godkänna förslaget.  
 
Beslut 
 
Folkhälsorådet godkänner förslaget om att rikta 375 tkr som ansökningsbara 
medel för att lindra effekterna av Covid-19 enligt upprättat förslag.  
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FHR § 7 Information från Mödrahälsovården i Trollhättan – Anna Brauer, enhetschef 

Anna Brauer enhetschef vid Trollhättans barnmorskemottagning berättade utifrån en 
PP-presentation om verksamheten.  Presentationen bifogas protokollet.  
 
 
FHR § 8 Rapportering  

 
• Rapport För ett jämlikt Trollhättan – pågår översyn/revidering som kommer att 

presenteras vid rådets möte i maj.  
• Gem suicidplan VGR presenterades vid en stor konferens i går. 
• Håkan Falck påminde i samband med det om förra sommarens aktivitet då 

chefen för Gata/Park  Fredrik Hallstensson m fl  fört diskussioner kring fysiska 
hinder mm bla med hjälp av en expert från Trafikverket. 

• Monika Leijon kommer att jobba med Tobacco-endgame och andra insatser mot 
rökning hela 2021 

 
• Folkhälsoforum Digital konferens för alla Folkhälsoråd inom området kl 9-12 den 

12 mars. Inbjudan skickas ut när den kommer.  
• Digital konferens om Pandemins effekter på folkhälsan 5 februari 9-12 

 
• Anna vill boka in enskilda möten med rådets olika deltagare 

för en uppdatering och ”lära känna” den nya hållbarhetsstrategen 
 

• Medborgarlöftet är undertecknat – återkommer vid kommande möte med mer 
info – satsning på narkotikabekämpning – polisen förstärker sina resurser i Thn – 
särskilt i södra stadsdelarna 
 

 
FHR § 9 Nästa Möte 

Kommer att bli den 24 mars kl 9-12 då endast politikerna i rådet deltar 
 
 
FHR § 10 Mötets avslutande 

Ordförande Monica Hanson avslutade mötet, tackade för deltagarnas engagemang och 
lovade att nästa möte lägga in en kort rast under sammanträdet. 



Trollhättans barnmorskemottagning
Drottninggatan 38 A

2021-03-04 Trollhättan



Fakta
• BMM Trollhättan ingår i Regionhälsan som är beställd primärvård. I 

Regionhälsan ingår barnmorskemottagningar och gynekologi, UM, Haga 
mottagningen, Prehospitalverksamhet, sjukhusapotek, smittskydd, FOU 
mm. 1200 medarbetare i hela regionen.

• 4 M-områden, arbetar mot de 4 olika sjukhusen i regionen 

• Enhetschef Anna Brauer, Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet

• Barnmorskor, 8 heltidstjänster (12 personer)

• Undersköterskor, 1,8 tjänster

• Vi är ISO certifierade, ledningssystem för hela mödrahälsovården, 
kvalitetssäkrat system med regelbundna revisioner.

2021-03-04 APT Trollhättan



Uppdraget

2020-09-24 APT Trollhättan

Enligt vårdöverenskommelsen, skall vår inriktning vara;
Regionhälsan ska verka för en god reproduktiv och sexuell hälsa genom 
den mödrahälsovård som bedrivs vid barnmorskemottagningar och 
familjecentraler. Målgruppen för BMM är alla gravida och nyförlösta 
kvinnor samt kvinnor som söker preventivmedelsrådgivning, testning för 
sexuellt överförbara sjukdomar (STI) och gynekologisk cellprovtagning. 
Partners till målgruppen utgör ibland del av målgruppen, såsom vid stöd i 
föräldraskapet, smittspårning av STI och vissa preventivmedelsfrågor 



Forts uppdrag

Hälsovård under graviditet 
• Erbjuda alla gravida och nyförlösta kvinnor i området tillgång till 
hälsovård, inklusive besök enligt medicinskt och psykologiskt basprogram 

• Handlägga medicinska och psykosociala komplikationer i enlighet med 
gällande vårdprogram och riktlinjer, vid behov i samverkan med kvinnoklinik 

• Ha ett nära samarbete med andra verksamheter i vårdkedjan MHV-
Förlossning-BB-Barnhälsovården

2021-03-04



Forts uppdrag
• Utföra god graviditetshälsovård och vård efter graviditet samt verka för 

att minimera hälsorisker och skador på mor och barn 
• Erbjuda information om fosterdiagnostik enligt regionens riktlinjer 

• Screena nygravida kvinnor när det gäller alkoholvanor och drogvanor 
samt våld för att identifiera risk- och missbruk och förmedla stöd och 
andra behandlingsinsatser Ge rådgivning, och erbjuda insatser, för att 
motverka övriga hälsoriskfaktorer såsom tobaksbruk, fysisk inaktivitet 
och ohälsosamma kostvanor. Uppmärksamma övervikt och fetma hos 
gravida 

• Ge anpassat psykosocialt stöd 
2021-03-04 APT Vänersborg



Forts uppdrag
Förlossningsförberedelse och föräldrautbildning 
• Erbjuda blivande föräldrar förlossnings- och föräldraförberedande 
stöd 

• Föräldrastödet på BMM ska vara hälsoupplysande, relationsinriktad 
och samhällsorienterande 

Preventivmedelsrådgivning 
• Förebygga oönskade graviditeter 

• Rådgivning, förskrivning och insättning/uttag av preventivmedel, 
rådgivning om abort, på kvinnans begäran, samt remiss/hänvisning till 
instans där abort utförs 

2021-03-04



Forts uppdrag
Sexuell och reproduktiv hälsa 
• Medverka till att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar genom att 
erbjuda provtagning, behandling och smittspårning 

Organiserad gynekologisk cellprovskontroll 

• Erbjuda gynekologisk cellprovskontroll för kvinnor från 23 år enligt 
gällande vårdprogram. Aktivt arbeta för att få fler kvinnor att ta 
cytologprover genom att erbjuda kompletterade provtagning 

2021-03-04



Fort uppdrag
Samverkan 

Barnmorskeverksamheterna ska etablera nära samverkan mellan 
mottagningar och med kommuner, stadsdelsnämnder, vårdenheterna 
inom Vårdval Vårdcentral med flera, för att skapa en väl fungerande 
vårdkedja för familjer med särskilda behov. 

Familjecentralsverksamhet 

Mödrahälsovården är en viktig part i den familjecentralsverksamhet som 
finns och startas upp i flertalet kommuner i Västra Götaland. 
Mödrahälsovården ska medverka i familjecentral när sådana finns eller 
etableras i området. 

2021-03-04 APT Vänersborg



Lite statistik för 2020/2019
Antal inskrivna gravida på BMM THN 793 st/ 785 st
(Tjänstefaktorer 7,77. 102 inskrivna / heltid. Blå boken rek 80-90 per år 
och heltid).

Förvårdsbesök 5591 st /5361st

Eftervård 455 st/ 515  st
Preventivmedelsbesök 3272/2969st

GCK 2853 st/ 4380st

Totalt antal besök 13012st /14083 st

2021-03-04 APT Vänersborg



Lite siffror

Statistik från 2019 taget ur Graviditetsregistret Riket VGR Norra

Andel gravida med BMI över 30 15,7 15,1 20,3

Andel gravida som genomgått AUDIT 90 94,2 96,8

Andel gravida som har genomgått våldscreening 94,3 93,4 95,9

Rökare < inskrivning 11 11,8 14,5

Rökare vid inskrivning 4 4,2 5,4

Rökstopp mellan inskrivning och v 32 40 40,8 38,2

Behandlade för psykisk ohälsa 9 8 7

Stöd för förlossningsrädsla 10 8 7
Ammar helt 4 veckor efter förlossning 68 66 60

Ammar delvis 4 veckor efter förlossning 18 17 15

2021-03-04 APT Vänersborg



Population

Andel tolk, 10% av de inskrivna använder tolk
43% av de gravida är förstföderskor

Gravida idag är sjukare och äldre än tidigare, man kan idag bli gravid 
med hjälp av IVF och äggdonationer, migrationen har medfört fler som 
ex tuberkulos, anemisjukdomar och andra sjukdomstillstånd.
Psykisk ohälsa är stort samhällsproblem som tar mycket av våra 
resurser.

2021-03-04



Vad erbjuder vi
FUR, föda utan rädsla. Utbildat några barnmorskor som ansvarar för  
förlossningsförberedelse. Nu i covid tid erbjuds alla en digital variant.
Resurs-teamet ett SKR projekt i M1, förstärkt kvinnosjukvård. En tjänst 
som fördelas på två bm som tar hand om de kvinnor som har ett 
pågående eller som har haft ett missbruk året innan de blev gravida.
Vi önskar få detta permanentat och att det kommer ingå i vårt uppdrag 
from 2023 då vi ser ett stort behov av denna kompetens. 

Eftervårdsprojekt, SKR projekt, ringa alla nyförlösta inom 2 v, stämma 
av enigt mall för att kunna erbjuda tidigare eftervård när det behövs.

Digitala vårdmöten, inskrivning + prev

2021-03-04



Samverkan
MBHV-psykologer
Resursteamet, öppenpsyk, KK, BVC, VC, socialtjänst

KK, förl, gyn, BB, VIB (very important baby)

BVC, IHP rapportering(skriftlig överlämning till BVC)
Hälsoskolan (Bm från mott med och undervisar ca 2 ggr/termin)

Familjecentrum

I hela M1 pågår ett stort samarbete och arbete för samsyn för jämlik 
vård i området och även för områdena i hela regionen.

2021-03-04



Vad önskar barnmorskorna?
• Behålla resursteamet för att kunna erbjuda den specialistkompetensen 

och klara av vårdtyngden som blir med samverkan, planering osv med 
denna typ av patienter

• Utveckla det vi är bra på, den förebyggande vården, vi är en yrkeskår 
med stort förtroende bland befolkningen. Stor möjlighet till påverkan 
på folkhälsan om vi får resurserna.

• Dietist

• Få arbeta med klimakteriet
• Ekonomiska förutsättningar så att vi kan klara uppdraget på ett 

kvalitativt och långsiktigt sätt
2021-03-04
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Om uppföljningen 
Enligt det samverkansavtal som undertecknats av norra hälso- och sjukvårds-
nämnden och kommunen ska folkhälsoarbetet följas upp varje år.  
 
Det är enbart de insatser som genomförts med gemensamma medel som ska 
redovisas. 
Uppföljningen avser fyra olika delar; samverkansavtalet, nämndens mål och 
inriktningsdokument (den del som avser folkhälsorådet), rådets prioriterade 
områden samt folkhälsostrategens yrkesroll. 
 
Besvara frågorna kortfattat och hänvisa inte till eventuellt medsänt material. Om det 
finns ytterligare dokumentationer som genomförts inom ramen för 
samverkansavtalet t. ex. utvärderingar, så kan dessa skickas in tillsammans med 
uppföljningen. 
 
Uppföljningen ska godkännas av folkhälsorådet och undertecknas av dess ordförande. 
Därefter skickas uppföljningen till Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen via 
mail till agneta.eriksson@vgregion.se senast den 25 januari. 
 
Den ekonomiska redovisningen redovisas i en separat excel-bilaga. 
Om den inte är helt klar 25 januari kan den mailas separat till samma adress, dock 
senast den 15 februari. 
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1. Samverkansavtal folkhälsa 
 Helt 

uppfyllt 
Delvis 

uppfyllt 
Inlett 

processen  
Möjlighet att motivera svaret 

Folkhälsoarbetet ska utgå 
från befolkningens behov, 
vara systematiskt och 
långsiktigt 

☒ ☐ ☐ Trollhättans Stad satsar 
långsiktigt och uthålligt på att 
skapa en mer jämlik stad där alla 
invånare har möjlighet att 
påverka och förändra sina liv. 
Folkhälsoperspektivet är högt 
prioriterat i stadens 
övergripande styrdokument och 
kommunstyrelsen i Trollhättan 
har beslutat om en social 
hållbarhetsstrategi med syfte att 
klargöra inriktningen för hela 
stadens arbete med social 
hållbarhet. Som ett led i arbetet 
med att förverkliga intentionerna i 
strategin har ett stöddokument 
tagits fram som ska fungera som 
hjälpmedel i arbetet. 
Stöddokumentet innehåller det 
aktuella kunskapsläget, hur 
skillnaderna i livsvillkor och hälsa 
ser ut hos befolkningen i 
Trollhättan samt ger förslag på 
forskningsbaserade åtgärder som 
rekommenderas för att minska 
dessa skillnader. Rapporten är ett 
viktigt underlag vid planering och 
genomförande av folkhälsoinsatser 
i kommunen. Detta är ett led i ett 
systematiskt och kunskapsbaserat 
arbetssätt kring sociala 
hållbarhetsfrågor i Trollhättan.   

 

Folkhälsoarbetet ska ha 
tydliga mål och en tydlig 
uppföljning 

☒ ☐ ☐  Folkhälsoarbetet tar sin 
utgångspunkt i Trollhättans 
Stads övergripande 
styrdokument; Mål- och 
Resursplanen. Trollhättans Stads 
strategi för social hållbarhet 
förtydligar och vidareutvecklar 
den politiska inriktningen för 
folkhälsoarbetet i Trollhättan. 
Strategin är en del i den 
ordinarie styr och 
ledningsprocessen och följs upp i 
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samband med stadens ordinarie 
budgetprocess. 

Barn och ungas behov och 
rättigheter ska särskilt 
uppmärksammas 

☒ ☐ ☐  Folkhälsorådet stöttar årligen 
utvecklingsinsatser i Trollhättan 
med kriteriet att de ska grunda 
sig i den jämlika hälsan, ske i 
samverkan med andra aktörer 
samt ligga i linje med rådets 
prioriterade 
utvecklingsområden. Under 2020 
var ett av de prioriterade 
områdena ”I Trollhättan har alla 
flickor och pojkar rätt till trygga 
och goda uppväxtvillkor” som är 
ett av målen i Trollhättans Stads 
sociala hållbarhetsstrategi. 
Folkhälsorådet har beslutat att 
2020 års utvecklingsmedel ska 
inriktas på hälsofrämjande och 
förebyggande insatser som på 
sikt förbättrar barn och ungas 
förmåga att klara grundskolan 
med godkända betyg. Merparten 
av de insatser som genomförts 
med gemensamma medel under 
2020 har utgått från barn och 
unga.   

Folkhälsoperspektivet ska 
integreras i de olika 
aktörernas ordinarie 
verksamhet  

☒ ☐ ☐  I Trollhättan är ambitionen hög 
vad gäller att 
folkhälsoperspektivet ska 
integreras i de olika aktörernas 
ordinarie verksamhet.  Det är alla 
nämnders och styrelsers 
gemensamma ansvar att 
folkhälsoarbetet blir en del av 
den ordinarie verksamheten och 
att folkhälsoperspektivet 
integreras i målarbete, 
budgetarbete, planering och 
genomförande. Varje nämnd och 
förvaltning stöttas i arbetet för 
att medvetandegöra hur varje 
verksamhet kan bidra för att nå 
de uppsatta målen. Ett av 
Kommunfullmäktiges 
prioriterade mål är ”Ökad 
jämlikhet och trygghet med fokus 
på barn, unga och äldre.” 

Folkhälsorådets 
planeringsprocess ska 
synkroniseras med den 

☒ ☐ ☐  Folkhälsorådet gör årligen 
prioriteringar utifrån vad som 
går i linje med Trollhättans Stads 
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kommunala planerings- och 
budgetprocessen 

och norra Hälso- och 
sjukvårdsnämndens respektive 
styrdokument knutet till hur 
behovet ser ut i Trollhättan. 
Syftet är att se vad som 
gemensamt behöver förstärkas 
för att sedan styra 
folkhälsoanslaget till insatser 
som stödjer de prioriteringarna. 
Prioriteringarna görs under 
våren och kommuniceras med 
nämnderna så att det kan 
beaktas i varje nämnds 
budgetarbete. Förvaltningarna 
kan sedan söka stöd från rådet 
för de åtgärder och insatser som 
de planerar. Samverkansprojekt 
prioriteras. Detta ska bidra till 
att nämnderna ser rådets 
utvecklingsmedel som en resurs 
för att uppnå antagna mål med 
koppling till folkhälsa. 
Folkhälsorådet beslutar om 
budgeten under hösten som 
fastställs och följs upp av 
Kommunstyrelsen. 

Prioriterade målgrupper 
ska ges möjlighet till 
inflytande och delaktighet i 
de insatser som görs 

☐ ☒ ☐ Folkhälsorådet uppmuntrar till 
delaktighet av målgrupperna i 
utformningen av insatser.  I de 
insatser som gjorts har 
målgrupperna varit delaktiga på 
olika sätt och i olika stor 
utsträckning. I detta arbete finns 
det utvecklingspotential.  

 

Vårdaktörernas samverkan  
Vårdaktörernas samverkan i det lokala folkhälsoarbetet. 
(Markera genom att stryka under vald siffra) 
           Stor delaktighet    Mindre delaktighet 

Primärvård  4 3 2 1 

Tandvård  4 3 2 1 

Mödravårdscentral 4 3 2 1 

Barnavårdscentral 4 3 2 1 

Ungdomsmottagning 4 3 2 1 

Annan vårdaktör  4 3 2 1 
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Möjlighet att motivera svaren 
Representanter från primärvård och tandvård sitter med i Trollhättans folkhälsoråd. Det 
sitter även med representanter från primärvården i den lokala kvinnofridsgruppen som 
arbetar mot våld i nära relationer. Under året har samarbete påbörjats med Sylte 
vårdcentral utifrån sitt utökade uppdrag gällande ungas psykiska hälsa. 
Ungdomsmottagningen är en aktiv part i sex- och samlevnadsgruppen och arbetet kopplad 
till jämställd sexuell hälsa. En barnavårdscentral ingår tillsammans med Trollhättans Stad i 
ett projekt som bygger på Rinkebymodellen som handlar om extra stöd i föräldraskapet 
genom utökade hembesök. 

2. Nämndens mål- och inriktning 
Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och Inriktningsdokument är vägledande 
för vilka hälsofrämjande insatser som folkhälsoråden ska prioritera.  
De uppdrag/aktiviteter som gäller nu är att skapa förutsättningar för: 
- insatser i tidig ålder 
- insatser till barn och unga i syfte att främja goda skolresultat  
- kost och fysisk aktivitet (i alla åldrar) 
- minska/motverka bruk av alkohol, tobak, narkotika och doping 
(Genomförda insatser redovisas tillsammans med rådets övriga insatser under rubrik nr 3) 
 

3. Folkhälsorådets prioriterade arbete  
a) Beskriv kortfattat utgångspunkterna för folkhälsorådets arbete t.ex. planer, prioriteringar m.m.  

 
 
I Trollhättans Stad sker folkhälsoarbetet som en del i den ordinarie verksamheten med utgångspunkt i det  
övergripande styrdokumentet, Mål- och resursplanen. Det finns en antagen strategi för social hållbarhet  
”För ett jämlikt Trollhättan” som förtydligar inriktningen i arbetet. I strategin finns fyra ställningstaganden med 
underliggande inriktningar, dessa är:   
 
”I Trollhättan skapar vi förutsättningar för social hållbarhet”, ”I Trollhättan har alla flickor och pojkar rätt till trygga och  
goda uppväxtvillkor”, ”I Trollhättan skapar vi förutsättningar för ett gott vuxenliv”, och ”I Trollhättan skapar vi 
förutsättningar för åldrande med livskvalitet”.  
 
Folkhälsorådets prioriteringar görs utifrån att Stadens utmaningar stäms av med Hälso- och sjukvårdsnämndens  
”Mål och inriktning”. Prioriteringen ligger till grund för ansökningar till Folkhälsorådets årliga utvecklingsmedel  
med syfte att stötta en utveckling av folkhälsoarbetet i kommunen och uppmuntra till samverkan mellan olika 
verksamheter. Folkhälsorådet har beslutat att 2020 års utvecklingsmedel ska inriktas på hälsofrämjande och 
förebyggande insatser som på sikt förbättrar barn och ungas förmåga att klara grundskolan med godkända betyg. 
Trygghetsgruppen, Kvinnofridsgruppen, Drogförebyggande gruppen samt Sex- och samlevnadsgruppen  
erhåller också årliga medel för att kunna bedriva verksamhet inom sina respektive områden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Beskriv kortfattat rådets insatser inom ramen för samverkansavtal folkhälsa för respektive  
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mål under året. (Kopiera och använd en mall per mål.) 
Mål: 
I Trollhättan skapar vi förutsättningar för social hållbarhet 

Insatser:  
Trygghetsarbete:  

Trygghetskväll: 
Den årliga trygghetskvällen med syfte att uppmärksamma de ideella trygghetsarbetarna i Trollhättan 
ställdes in pga Coronapandemin.  

Trygghetsgruppen:          
Trygghetsgruppen har träffats åtta gånger under året samt genomfört en utbildningsdag via länk den 13 
oktober om utanförskap och gängkriminalitet. Till utbildningsdagen inbjöds också kollegor som har nytta 
av informationen och samtliga områdespoliser. 

Trygghetsronder:     
Fyra systematiska trygghetsronder har genomförts den 6 oktober i Torsred, Strömslund, Källstorp 
och Hälltorp. För att minska smittorisken av Covid-19 genomfördes samtliga trygghetsronder 
enbart utomhus via medborgardialog, där de som bor och vistas i området kommer till tals om 
vad som är tryggt och säkert och vad som bör åtgärdas, kompletterat med enkäter till elever, 
vårdnadshavare och personal vid kommunala verksamheter i området. Efter sex månader görs 
en uppföljning av de saker som kommit fram och som då förhoppningsvis åtgärdats. 
En uppföljande trygghetsrond i Sjuntorp genomfördes digitalt, då den under våren inplanerade 
uppföljande ronden ställdes in till följd av Coronapandemin. 

Reflexkampanj: 
Under hösten 2019 köpte Trygghetsgruppen in reflexer och delade ut till samtliga barn i åk F-6 i 
Trollhättan. Det räckte även till samtliga barn i åk F-3 hösten 2020. 
 
 
                                                                                                                  Ja               Nej 
Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?                                      ☒                ☐  

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?                 ☐                 ☒   

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?                         ☒                 ☐   

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?              ☒                 ☒   

Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna? 
Trygghetsarbete:  
Genom att systematisera trygghetsronderna skapas bättre förutsättningar för jämlika levnadsvillkor 
mellan de olika stadsdelarna och inom staden som helhet. Barn som har reflexer syns i mörkret och 
bidrar till en ökad trafiksäkerhet under årets mörkaste månader. 
Medverkande aktörer: 
Trygghetsarbete:  
Trollhättans Stad, polis, räddningstjänst och kriminalvård. Boende och verksamma inom de olika 
stadsdelarna. 
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Mål: 
I Trollhättan har alla flickor och pojkar rätt till trygga och goda uppväxtvillkor  

Insatser:  
Jämställdhetsarbete i förskola och pedagogisk omsorg: 
Genom utbildningsinsatser öka medvetenhet kring jämställdhets- och 
genusfrågor bland personal i förskolan och i pedagogisk omsorg.  
 
Drogförebyggande arbete: 
Det drogförebyggande arbetet bygger på kunskapshöjande och förebyggande 
insatser om alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar (ANDTS) för 
Trollhättans stads kommuninvånare med fokus på barn och unga. På grund av 
Covid-19 har i princip alla fysiska möten fått ställas in under året. Information har 
istället skickats ut till vårdnadshavare som har barn i årskurs 7. Krogar mot knark 
konceptet har fortsatt implementeras på ett flertal krogar i Staden. Prodis 100 % 
ren hårdträning (insatser mot doping på träningsanläggningar) fortskrider och 
gemensamma riktlinjer för 2020 har genomförts med de gym som önskar ingå i 
nätverket i samverkan med polis. Utbildningar för nystartade gym har skjutits upp 
på grund av Covid-19. 
FoU cirkel om cannabis med elever i årskurs 9 har kunnat ske i viss utsträckning. 
 
Sex- och samlevnadsgruppen: 
Sex- och samlevnadsgruppen verkar för ökad kunskap, förändrade attityder och 
beteenden som stärker sexuell och psykisk hälsa hos ungdomar som bor i 
Trollhättan. Gruppen genomför olika insatser såsom framtagande av material, 
föreläsningar m.m. för att stötta skolor i att öka kvaliteten på sex- och 
samlevnadsundervisningen. 
Utifrån de enkäter som genomfördes 2019 och som riktade sig till lärare och 
elever utifrån vad eleverna ville lära sig mer om när det gäller sex och samlevnad 
och vilka behov lärarna sade sig ha, har två seminarie- och workshopsdagar för 
pedagoger genomförts under hösten 2020, under rubriken ”Sex på schemat”. 
Dagarna var riktade till ämneslärare inom samhällskunskap resp. idrott. 
 
Extraskola på Lextorp: 
Det övergripande syftet med insatsen är att skapa möjlighet till färdighetsträning i matematik i en god 
studiemiljö med stöd av pedagog för elever som har behov av detta. Insatsen innebär att utanför skoltid 
erbjuda extra färdighetsträning i matematik med hjälp av digitala hjälpmedel, använda rörelse som 
komplement samt att använda laborativt material som språkutvecklande aktivitet. En viktig del för att 
befästa sina kunskaper i t.ex. matematik är färdighetsträning och många elever har inte förutsättningar 
att utföra denna färdighetsträning i sin hemmiljö. Rörelse ingår utifrån att det finns ett positivt samband 
mellan fysisk aktivitet och lärande.  Målet är ökad måluppfyllelse i matematik för elever på 
Lextorpsskolan vilket förbättra barnens förutsättningar att på sikt klara grundskolan med godkända 
betyg.  
 
Förstärkt språkutvecklande förskola: 
Det övergripande syftet med insatsen är att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som 
har ett annat dagligt umgängesspråk än svenska i hemmet. Insatsen innebär att arbeta fram en modell 
för hur vi genom samverkan med vårdnadshavare kan öka barnens närvaro i förskolan och därigenom 
få del av förskolans undervisning samt att utöka berörda barns vistelsetid i förskolan, för att i högre grad 
kunna stärka språkutvecklingen i svenska. Målet är att de barn som deltar i insatsen ska ha utvecklat 
sin förmåga att tala det svenska språket. 
 
Hur kan PRAO på skolor med särskilt svåra förutsättningar utformas?  
Det övergripande syftet med insatsen är att skapa kontakter med arbetslivet särskilt för de elever som 
inte har egna kontakter genom sitt personliga nätverk. Insatsen innefattar en kartläggning av hur andra 
kommuner med likartad problematik hanterar motsvarande frågor samt att utreda vilka möjliga 
förändringar som kan ske av nuvarande PRAO-modell.  
 
Tidigt stöd till unga lagöverträdare: 
Projektets syfte och mål är att utveckla brottsförebyggande metoder och arbetssätt för att minska risken 
att unga utvecklar en kriminell livsstil. Familjehusets familjeteam intensiv ska tillsammans med 
socialtjänstens övriga verksamheter, polismyndigheten och civilsamhället arbeta för att upptäcka och 
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sätta in tidiga insatser när det gäller unga som begår brott. Målgruppen för projektet är unga mellan 13 - 
18 år som misstänks för brott för första gången och deras föräldrar. Projektet ska anta en behovsdriven 
ansats och så långt som möjligt involvera dem som stödet berör i både utveckling och utvärdering av 
nya arbetssätt. 

                                                                                                                  Ja               Nej 
Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?                                      ☒                ☐  

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?                 ☒                 ☐   

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?                         ☒                 ☐   

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?             ☒                 ☒   

Fortsättning ”effekter, lärdomar, resultat” på nästa sida 
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Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna? 
 
Jämställdhetsarbete i förskola och pedagogisk omsorg: 
En av de viktigaste lärdomarna är att förstå att det tar tid att förändra invanda strukturer och rådande 
normer. Samtidigt är det viktigt att uppleva att det går att göra skillnad genom systematiska 
kvalitetsarbetet.  Genom att förskollärares analysförmåga har stärkts kan förskolans systematiska 
kvalitetsarbete på ett bättre sätt synliggöra brister i undervisningen. Analyser utifrån jämställdhets- samt 
likvärdighetsperspektiv har stärkts och det har påverkat barnens lärande miljö. På så sätt gynnas barn 
och ungas lärande.   

Drogförebyggande arbete: 
Drogvaneundersökningen 2019 visar att konceptet Drogsmart, som är en förebyggande insats som 
innebär att alla klasser på gymnasiet har tre lektioner där man pratar om cannabis och marijuana, har 
gett positivt resultat. 
Svårigheten har däremot varit att nå elever i årskurs 6–9 samt deras vårdnadshavare. 
Enligt Drogvaneundersökningen 2019 har droganvändning för våra barn och unga i årskurs nio inte 
minskat. 

Sex- och samlevnadsgruppen: 
Nationellt har stora brister i skolornas sex- och samlevnadsundervisning påtalats. I Trollhättan framgick 
vid fjolårets enkät att eleverna inte var nöjda med den sex- och samlevnadsundervisning de fick. 
Samtidigt uttryckte pedagogerna osäkerhet och upplevde hinder. Genom utbildningsdagarna har de 
deltagande samhällskunskaps- och idrottslärarna fått inspiration och ökade kunskaper inom sex- och 
samlevnadsområdet. De uttrycker själva hur de fått möjlighet att träna på att våga prata om sex, men 
också fått konkreta tips och råd inför undervisningen. Initiativ och ansvar för dialog med eleverna ligger 
hos pedagogerna. En viktig fråga kvarstår om hur denna nya kunskap tar sig uttryck i undervisningen 
och kommer eleverna tillgodo, vilket är målet med hela insatsen. Ett behovsområde som identifierades 
var att gå ner i åldrarna, då behovet av att prata om sex- och samlevnad uppstår innan högstadiet och 
då kan osäkerheten vara ännu större. 

Extraskola på Lextorp: 
På grund av Covid-19 har inte projektet kommit igång i någon del alls, utan skjuts ett år framåt i tiden. 

Förstärkt språkutvecklande förskola: 
Arbetet har kraftigt påverkats och försenats av pandemin. Det som ändå initierats är att utarbeta en 
modell för hur vi genom samverkan med vårdnadshavare kan öka barnens närvaro i förskolan och 
därigenom få del av förskolans undervisning. Detta har påbörjats vid alla SBS-skolorna under 2020 och 
alla förskolor visar på gott resultat – men givetvis har insatsen och barnens närvaro påverkats kraftigt av 
Covid-19. Det som lyfts som goda exempel från i princip alla SBS-förskolorna är att vårdnadshavarna i 
högre grad än tidigare meddelar frånvaro till förskolan och visar större förståelse för att undervisningen i 
förskolan är viktig. 
Projektet kommer att senareläggas med ett år på grund av Covid-19. 

Hur kan PRAO på skolor med särskilt svåra förutsättningar utformas?  
Elever med olika socioekonomisk bakgrund har förhållandevis begränsade kontakter med arbetslivet 
och har inte egna kontakter genom sitt personliga nätverk. Vi kan i det arbete som genomförts hittills av 
projektet se att kommuner med likartad problematik som Trollhättan, med en segregerad befolkning, 
arbetar på både olika men också likartade sätt med att angripa problemet. Arbetet med att etablera en 
PRAO-organisation har skjutits framåt. Hela projektet kommer att genomföras samlat under 2021 istället 
för uppdelat på två år.  

Tidigt stöd till unga lagöverträdare: 
Då projektet är i uppstart och vikten av att genomföra en ordentlig situationsanalys ses som en 
förutsättning för att arbeta behovsdrivet i projektet så är det för tidigt att säga vilka effekter genomförda 
aktiviteter haft. Dock har de insatser som gjorts hittills bidragit till att deltagande aktörer har en 
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gemensam bild av utmaningarna och ser vikten av att göra förändringar som möjliggör tidig upptäckt 
och tidig insats till unga som begår brott och deras föräldrar. Insatserna under hösten har också bidragit 
till att vi identifierat ett antal områden där vi ser att vi behöver agera annorlunda. Efter att ha genomfört 
processkartläggning tillsammans med deltagande aktörer, av olika situationer där en ung person blir 
misstänkt för ett brott, har vi också kunnat se att processen ser väldigt olika ut beroende på situation.  

Medverkande aktörer: 
Jämställdhetsarbete i förskola och pedagogisk omsorg: 
Rektorer, förskolelärare, barnskötare, barnhälsans professioner och Karlstad 
universitet.  
 
Drogförebyggande arbete: 
Samverkande aktörer har främst varit polis, Krögarna, skolans elevhälsa, föreningslivet (Gymmen), De 
glömda barnen, Länsnykterhetsförbundet, Högskolan Väst, Drogförebyggande styrgrupp, 
Länsstyrelsen, Trestads drogförebyggare (Uddevalla och Vänersborg) samt stadens olika förvaltningar. 

Sex- och samlevnadsgruppen: 
Samverkande parter är Ungdomsmottagningen (VG-region), Kunskapsförbundet Väst, 
Utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen samt Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. 

Extraskola på Lextorp: 
AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag 
 
Förstärkt språkutvecklande förskola: 
Skolverket 

Hur kan PRAO på skolor med särskilt svåra förutsättningar utformas?  
Projektet har hittills inneburit men kommer också innebära samverkan med arbetsgivare i Trollhättans 
stad och Innovatum Science center. 

Tidigt stöd till unga lagöverträdare: 
Medverkande aktörer är i dagsläget socialtjänstens familjestödsverksamhet i familjehuset, 
utredningsgruppen och mottagningsgruppen, polisen, åklagare samt föreningslivet. 
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Mål: 
I Trollhättan skapar vi förutsättningar för ett gott vuxenliv 

Insatser:  
Våld i nära relationer: 

Våld i unga parrelationer: 
Kvinnofridsgruppen planerade insatser under 2020 för att förebygga våld i unga parrelationer. Syftet var 
att ge unga goda förutsättningar till att ha hälsosamma relationer och att motverka killars och unga 
mäns våld mot tjejer.  
Insatsen som planerades ihop med Enheten mot våld var tänkt att handla om möten med målgruppen, 
utbildning, samverkan med ex. elevhälsa, fältenhet, ungdomsmottagning m.fl. samt informationsinsatser 
till målgruppen. Detta projekt lades på is på grund av pandemin och kommer istället att genomföras 
under 2021.  
Barnkonferens: 
Trollhättan anordnar årligen en barnkonferens som riktar sig till verksamheter inom staden samt 
myndigheter och organisationer som arbetar med barn. Med tanke på pandemin hölls konferensen 
2020 helt digitalt. Temat detta år var Våld mot barn.  

Utvecklingsarbete Hedersrelaterat våld: 
Kvinnofridsgruppen skulle under 2020 arbeta med frågor kring utbildning, kunskapshöjning och 
spridning av modeller inom Trollhättan med hjälp av Resurscentrum Heder som startat upp inom 
Barnahus Fyrbodal, med säte i Trollhättan.  Syftet var att bidra till ett förbättrat stöd, hjälp och 
bemötande för de som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck eller ligger i riskzonen för det. 
Tyvärr fick de inbokade föreläsningarna med Maria Rashid avbokas. Förhoppningen är att detta kan gå 
att genomföra under 2021 istället.  
 
Våldskampanj: 
Under vecka 48 deltog Trollhättans Stad i det nationella initiativet En vecka fri från våld, med syfte att 
belysa det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Under veckan 
arrangerade kvinnofridsgruppen ett flertal aktiviteter såsom digitala föreläsningar, digital 
ljusmanifestation, informationsspridning, upplysta byggnader m.m. 
Under veckan lanserades även informationskampanjen under hashtagen #detbörjarmedord. Kampanjen 
genomfördes tillsammans med Vänersborgs kommun och Lilla Edets kommun. 
 
Informationsspridning: 
Information till samtliga fastighetsägare om Huskurage som handlar om att ge grannar verktyg att agera 
vid misstanke om våld i nära relation.  
Framtagande av en bioreklam kring hedersrelaterat våld har påbörjats men pausades under året på 
grund av pandemin. 

Hittaut: 
Hittaut är ett friskvårdprojekt som syftar att få Trollhättebor att röra på sig. En permanent orientering 
genom att en karta delas ut till hushållen, alternativt kan man ladda en app med karta till mobilen. 
Aktiviteten utförs helt på sina egna villkor under perioden April-Oktober. 
 
                                                                                                                  Ja               Nej 
Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?                                      ☒                ☐  

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?                 ☒                 ☐   

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?                         ☒                 ☐   
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Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?              ☐                 ☐   

Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna? 
 
Våld i nära relationer: 
Barnkonferensen hade ca 500 deltagare. Barnkonferensen bidrar till ökad medvetenhet, ökad kunskap, 
erfarenhetsutbyte och kontaktskapande. Våldskampanjen och övriga informationsinsatser bidrar till 
ökad kunskap och medvetenhet hos allmänheten om problematiken samt var det finns hjälp att få både 
för våldsutövare och våldsutsatta. 

Hittaut: 
Att människor blir motiverade att delta och röra på sig. Folk vill ofta ha ett skäl att ge sig ut. Deltagande 
och återkopplingen via enkät ger en bra bekräftelse på att denna aktivitet fungerar bra för alla. Speciellt 
under 2020 har Hittaut varit ett viktigt komplement att genomföra motionsaktivitet med bibehållen social 
distans. 

Medverkande aktörer: 
 
Våld i nära relationer: 
Trollhättans Stad, polis, kriminalvård, primärvård, frivilliga organisationer, Länsstyrelsen. 
 
Hittaut: 
SOFT – Svenska orienteringsförbundet är ansvarig och har rättighet till Hittaut konceptet. 
Team Sportia – priser. 
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4. Folkhälsostrategens yrkesroll 
Vilka är de största/huvudsakliga processerna eller uppdragen som du har varit 
involverad i under året?  
 
 I Trollhättan finns Funktionen för social hållbarhet centralt placerad på Kommunstyrelsens 
förvaltning med ansvar för att driva sociala hållbarhetsfrågor. Funktionen består idag av flera 
hållbarhetsstrateger med olika uppdrag som knyter an till social hållbarhet. Förutom 
folkhälsofrågorna har även Funktionen för social hållbarhet samordnings och 
kunskapsspridningsansvaret för flera horisontella frågor såsom demokrati, barnrätt, trygghet, 
brottsförebyggande, jämlikhet, jämställdhet, våldsförebyggande, integration, samverkan med 
civilsamhället, arbete med sociala investeringar m.m. De hållbarhetsstrateger som är knutna till 
samverkansavtalet med HSNN har uppdraget att utgöra ett stöd till nämnder, styrelser, 
förvaltningar och verksamheter för att bidra med spetskompetens inom folkhälsoområdet. 
Hållbarhetsstrategerna arbetar även med att initiera övergripande eller särskilda insatser som ska 
ske i främjande och förebyggande syfte. I Trollhättan går vi mot en utveckling där de globala 
Agenda 2030- målen blir övergripande paraply för arbetet med både social- , ekologisk- och 
ekonomisk hållbarhet och där folkhälsa är en del i det arbetet. Strategernas uppgift att 
uppmärksamma och stödja förvaltningarna och verksamheten i att väga in horisontella frågor i den 
ordinarie, vertikala kärnverksamheten, handlar idag även mycket om att tillsammans med övriga 
hållbarhetsstrateger hantera den ev. perspektivträngsel som vi riskerar att hamna i när vi hanterar 
många ”på tvären”- perspektiv centralt. Hållbarhetsstrategerna med fokus på folkhälsa är 
involverade i väldigt många processer som pågår i kommunen. Några exempel på de större 
processerna under 2020 har varit att delta i arbetet med Agenda 2030, Arbete med systematisering 
av sociala konsekvensanalyser (SKA) i detaljplaneprocessen, utvecklingsarbete för att motverka 
våld i nära relationer. Under pandemin har även hållbarhetsstrategerna deltagit i stadens 
samhällsservice gentemot invånarna. Detta är ett litet axplock under 2020 som inte kan ses som en 
heltäckande beskrivning av strategens uppdrag under året.   

 
I hur stor omfattning har ovanstående arbete varit på eget, folkhälsorådet eller andra 
förvaltningar/nämnders initiativ? (uppskatta i %) 
Möjlighet att motivera svaret:  
 
Det varierar mycket på vilket initiativ olika processer sker under året. Detta är inget som nogsamt dokumenteras vilket  
gör att det blir svårt att uppskatta någon procentuell andel. Det är även svårt att se vart gränsen går då det  
exempelvis kan handla om en gemensamt framarbetad idé hos förvaltningarna som sedan möjliggörs tack vare 
folkhälsorådet. Alla insatser utgår ifrån befolkningens behov som på olika sätt identifieras och kanaliseras genom 
organisationen.   
 

5. Ekonomisk redovisning 
Den ekonomiska uppföljningen redovisas i separat excel-bilaga. 
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6. Avslutande kommentarer 
Vilka förändringar har ni gjort (inom folkhälsoavtalet) under året p.g.a. Covid-19? 
 
Den största förändringen är att flertalet planerade insatser har påverkats/ställts in. Detta gör att 
medel behöver överföras till kommande år och att längre projekt tidsförskjuts.  
 
Flera verksamheter har ändå lyckats ställa om till digitala alternativ på ett utmärkt sätt. Detta har 
också i sin tur inneburit ett lärande där nya arbetssätt utvecklats.  
 
Vi har inte kunnat hålla regelrätta sammanträden med folkhälsorådet under året. Några 
sammanträden har reducerats till att enbart omfatta politikerna och andra har digitaliserats. 
 
Folkhälsorådet kommer även att föra över och omprioritera outnyttjade medel från 2020 till 2021 för 
att stötta insatser för att mildra effekten av Covid-19. 
 
 
Om ni har något ytterligare som ni vill förmedla, kopplat till folkhälsorådet och som 
inte har redovisats under rubrik 1 – 5 kan det skrivas här. 
 
Under 2020 valdes Trollhättan till ny värdkommun för det svenska nätverket Healthy Cities Sverige. 
Healthy Cities Sverige är en ideell förening bestående av kommuner och regioner som arbetar på 
en strategisk nivå med folkhälsofrågor. Det svenska nätverket är en del av WHO:s internationella 
Healthy Cities nätverk och har ett övergripande fokus att arbeta strategiskt för en jämlik folkhälsa 
och jämlika förutsättningar för hållbar utveckling på lokal och regional nivå. I praktiken innebär 
detta att politiker och tjänstemän arbetar tillsammans och tvärsektoriellt med dessa frågor. 

Trollhättans Stad har anställt en ny hållbarhetsstrateg som från och med januari 2021 kommer att 
ansvara för folkhälsofrågorna och därmed även för folkhälsoavtalet med HSNN. Den nya strategen 
heter Anna Nyman Holgersson.  
 
 

7. Underskrift 
 

____________________________       den          /          2021     

 

 

 

__________________________ 

Ordförande i folkhälsorådet 
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