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Justerarnas signatur Utdragsbestyrkande 
 

Folkhälsorådet 
Protokoll 2021-05-28 
 

 

Folkhälsorådet Protokoll 2021-05-28 
 
Plats och tid 

Digitalt via Teams kl. 09:00 – 11:10 
 

Beslutande 

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

Adjungerade 

Peter Jakobsson (KFF)  
Birgitta Lundskog (UTB) 
Eva Magnusson (Folktandvården) 
Hans Därnemyr (NÄRF) 
Katarina Nyman (KSF) 
Johanna Arvidsson (OF) 
Peter Göthblad (KSF) 
 

Övriga närvarande 
Anna Nyman Holgersson, sekreterare 
Hans-Erik Eriksson (Sylte VC) §22 
Jeanette  Blomqvist Johansson (Sylte VC) § 22 
 

Vid anteckningarna 

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

Justeras 

2021- 
 
 
………………………………….  …………………………………. 
Ordförande, Monica Hanson  Justerande, Carin Ramneskär 
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FHR §17 Mötets öppnande  

Ordförande Monica Hanson öppnade mötet och hälsade välkomna till detta digitala 
möte. 
 
 
FHR § 18 Val av justeringsperson 

Till justerare valdes Carin Ramneskär. 
 
 
FHR § 19 Jörgen Hansson, enhetschef Folkhälsa, Avdelning social hållbarhet, Västra 

Götalandsregionen. Föredragning om Folkhälsoarbete  

Denna punkt fick tyvärr utgå p.g.a. sjukdom 
 
 
FHR § 20 Uppföljning av utvecklingsmedel/projekt – hur löper arbetet på?  

Birgitta Lundskog rapporterade inledningsvis vad gäller de beviljade medlen inom 
Utbildningsförvaltningen.  
Extra skola på Lextorp – Ej kommit så långt som man önskat – pga pandemin, men 
räknar med att starta upp under hösten 2021, både vad gäller att involvera personal 
och digital programvara. Kommer troligen att använda anvisade medel fullt ut. 
PRAO Det finns önskemål om att flytta medlen till år 2022 då det saknas 
förutsättningar att komma igång med projektet under 2021. Eventuellt kommer dessa 
medel att omfördelas. 
Förskolan Projektet har flutit på trots Pandemin. En modell har utarbetats i 
samverkan med vårdnadshavare, för utökad vistelsetid i syfte att stärka barn med 
annat modersmål än svenska. Rutiner kring ansökan och delegationsbeslut har 
utarbetats. (Barn i behov av särskilt stöd pga språk). 
 
Peter Jacobsson summerade de olika aktiviteter som kommit igång inom 
”Friluftslivets år”, bland annat aktiviteter för seniorer där TSOK haft en ledande roll. 
Friluftsfrämjandet har förberett Naturstig vid Öresjögården med beräknad start 10/6. 
Tanken är att naturstigen ska funka för alla, även de med rullstol eller andra 
hjälpmedel. Två olika scoutföreningar kommer att bedriva gratis verksamhet för 
ungdomar under den kommande sommaren. 
 
Anna Nyman Holgersson har fått information från projektägarna vad gäller Tidigt stöd 
– så löper verksamheten på och man vill från projektet gärna komma och berätta lite 
mer för FHR vid något av höstens möten.   
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Kvinnofrid hade möte med Kvinnofridsgruppen tidigare i veckan. Mer fokus på våld i 
unga parrelationer i samverkan med Fält och skola. Man ser ökade behov av insatser  
under Pandemin, och ökat antal anmälningar där unga nu utgör största gruppen. 
Planeringen inför ”en vecka fri från våld” har inletts. Drogförebyggande arbetet rullar 
på enligt plan och man kommer troligen att göra av med hela anslaget. Från Sex och 
samlevnad saknas idag representant närvarande.  
 
Vad gäller de särskilt riktade medlen för att lindra effekterna av Pandemin, så är 
Suicid-Zero på gång med de planerade utbildningarna av medarbetare och 
samtalsledare – starten äger rum 20/9 samt 22/9 med uppföljning i oktober. Det är 
relativt stora personalgrupper som berörs. En ny film ”Våga fråga” har producerats 
och den kommer att ligga tillgänglig på Intranätet över tid. Det saknas 
stadsövergripande Handlingsplan för dessa frågor. Det finns dock rutiner inom OF 
och ASF. Tre filmer har producerats inom ”Tobacco endgames” där lokala 
toppidrottare medverkar och sprider budskapet. 
Fritidsgårdarnas sommarverksamhet har utöver bidrag från FHR även erhållit en 
relativt stor summa riktade statsbidrag för samma ändamål. Av denna anledning ser 
KFF att de inte kommer nyttja FHR-medel för sommarlovsaktiviteter men möjligen 
inför hösten. Frågan till rådet är om medlen ska återkallas eller om vi ska avvakta tills 
de hunnit se över behovet i höst. Förslaget är att medlen återkallas och KFF får 
inkomma med ny ansökan om behov uppstår. Då även PRAO-projektets medel inte 
heller kommer nyttjas får Anna i uppdrag att se över den totala summan och 
undersöka möjligheten för omfördelning till nästa sammanträde.  
 
FHR § 21 Uppföljning av genomförda intervjuer med rådets ledamöter 

Anna Nyman Holgersson redovisade kortfattat resultatet av de intervjuer som 
genomförts under våren med nästan samtliga ledamöter i rådet. PPT-presentationen 
bifogas protokollet och en fördjupande dialog kommer att ske på höstens möte. 
Frågor som skickas med idag: Finns det behov av att förändra och förtydliga arbetet? 
Vad kan min organisation bidra med? Oktobermötet kommer att ha utökad tid för att 
genomföra en diskussion kring dessa frågor och alla förväntas reflektera över 
sommaren och föra diskussionen i den egna organisationen. 
 
 
FHR § 22 Sylte vårdcentral – förslag om utökad samverkan. 

Hans-Erik Eriksson och Jeanette Blomqvist Johansson, båda från Sylte Vårdcentral 
gästade mötet för en diskussion kring framtida samarbete och eventuell ansökan om 
utvecklingsmedel via VGR:s sociala investeringsmedel. En rad olika ämnesområden 
berördes för eventuellt framtida samarbete. Anna Nyman Holgersson fick rådets 
uppdrag att initiera fortsatt dialog i mindre grupp med fokus på gemensamma behov. 
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 FHR § 23 Rapportering – aktuellt inom folkhälsoområdet 

Information om pågående omorganisationen som innebär att hållbarhetsstrategerna 
tillsammans med nuvarande Skydd och säkerhet kommer att bilda kontoret Hållbart 
samhälle, med en ny kontorschef som nu rekryteras. Håkan Falck tidigare chef på 
kontoret Tillväxt och utveckling går i pension under sommaren. 
 
Information om att det har kommit ny statistik från Barnhälsovården som omfattar 
övervikt och fetma samt språkutveckling. Anna kommer att vidarebefordra materialet, 
bland annat till UTB.  
 
Information om filmklipp Göran Henriksson, VGR tydliggör de skillnader i hälsa som 
återfinns i vår region. Filmen spelades in under vårens folkhälsoforum som Norra 
hälso- och sjukvårdsnämnden arrangerade. Länk till filmen https://vgregion-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/agner6_vgregion_se/ERGYpE8RIjFAmM-
kHhkHACoBSRGOH-4gpVePV4OizdEg4g?e=37anUc 
 
 
 
 FHR § 24 Övriga frågor  

Inga övriga frågor behandlades 
 
 
FHR § 25 Mötets avslutande 

Ordförande Monica Hanson tackade ledamöterna för ett engagerat möte, önskade en 
trevlig sommar och avslutade detsamma. 
 

 

https://vgregion-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/agner6_vgregion_se/ERGYpE8RIjFAmM-kHhkHACoBSRGOH-4gpVePV4OizdEg4g?e=37anUc
https://vgregion-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/agner6_vgregion_se/ERGYpE8RIjFAmM-kHhkHACoBSRGOH-4gpVePV4OizdEg4g?e=37anUc
https://vgregion-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/agner6_vgregion_se/ERGYpE8RIjFAmM-kHhkHACoBSRGOH-4gpVePV4OizdEg4g?e=37anUc
https://vgregion-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/agner6_vgregion_se/ERGYpE8RIjFAmM-kHhkHACoBSRGOH-4gpVePV4OizdEg4g?e=37anUc


Intervjuer 
folkhälsorådet

Våren 2021



Vad är bra /vad fungerar bra? (1)

• Folkhälsorådet blir en förlängd arm till ”mina” frågor och sätter dem i ett 
folkhälsoperspektiv. 

• Utvecklingsdelar i alla förvaltningar. Får bred kunskap – lite av allting –
utifrån folkhälsoperspektiv. 

• Att det är ett forum där jag kan föra fram de uppdraget jag har. 

• Ett bra forum för att diskutera välfärdsfrågor och sociala utvecklingsfrågor. 
Förändrats över tid - det som blivit bättre är mer fokus på utvecklingsfrågor.  

• Roligt att delta och det är bra information från olika håll. Bra att få en bild av 
nuläget, hur det ser ut och kunna ställa frågor. 



Vad är bra /vad fungerar bra? Forts (2). 

• Bra personer i rådet. 

• Ett bra forum där man kan lyfta frågor/utmaningar. Komma åt delar man 
inte alltid kommer åt i andra sammanhang. Lobba, berätta, be om hjälp. 

• Att det är blandat politik och tjänstepersoner. Att det är spridda 
verksamheter. 

• Bred information om pågående arbete. Dragning av ansökningar.

• Trollhättans folkhälsoarbete fungerar jättebra och är en spjutspets. 

• Bra med större/längre insatser och att vi lyckats implementera. 

• Duktiga tjänstemän. 



Vad är mindre bra/vad skulle kunna 
förändras? (1)
• Saknar analysen – kunskapen i jämställdhetsfrågor. Exempel koppling 

mellan olika problemområden. Ex. flickors psykiska ohälsa i förhållande till 
machokulturen. 

• Tendens att det blir berättelser – inget fel och det ger oss en inblick som är 
viktig att ha. 

• Prata om samverkan eller behov av samverkan. Identifiera sådana områden 
/ gemensamma dilemman där man behöver samverka över gränserna. 

• Återkoppling – att det fattas beslut/saker som ska göras och som kan 
redovisas. 

• Ibland känns mötena långa. Se över dagordningarna. 



Vad är mindre bra/vad skulle kunna 
förändras? Forts (2). 
• Närvaron – ofta är viktiga personer borta. De skulle kunna skicka en 

ersättare. 

• Kopplingen politik och tjänstemannadelar – koppla ihop och jobba 
tillsammans i alla lägen. Rådet blir lite grann ”vid sidan av”. Lite oklart ibland 
– blandningen av politik och tjänstemän. 

• Långa möten, mycket information som skulle kunna skickas ut istället. 
Ibland oklar roll, viktigt att tydliggöra syftet med mötet/rådet. 

• Min roll är otydlig. Som ny har jag inte fått så mycket information om vad 
som förväntas av mig. 



Vad är mindre bra/vad skulle kunna 
förändras? Forts (3). 
• Saknar att vi tar vara på att vi kommer från spridda verksamheter/drar mer nytta av det. 

• Man skulle kunna arbeta mer med dialog och diskussion i grupper. Ex. fokusområden varje år –
planerade delar som man fördjupar sig i på sammanträdena. Men även om det dyker upp någon 
fråga i verksamheten lämna utrymme för att lyfta det – om man sitter med en fråga i förvaltningen 
lyfta det i rådet som kan utgöra en referensgrupp. 

• Tips om att samla information om rådet på en gemensam plattform så att jag som ny kan 
läsa info där. Ex. årshjul, ansökningar, annan information mm. 

• Man skulle kunna ha sammanträde på olika platser- samtidigt som studiebesök genomförs. 

• Viktigt att få inblick i pågående arbete – information från olika verksamheter – hur löper det 
på – är det bara brandkårsutryckningar eller kan vi jobba på. 



Sammansättning/organsiering
• Har inte upplevt det som att det saknas någon. Har någon förvaltning mer 

representation? 

• Friskolorna?

• Bra att ha möten med enbart politiker och ibland med tjänstepersoner. 

• Fslg samma politiker i utskottet som i rådet. 

• Stadsdirektör borde delta. 

• Arbetsgrupp social hållbarhet – förslag om att utvecklingsmedlen bereds 
där. 

• Bra att det är många – det behövs. 



Sammansättning forts. 
• Starkare koppling utskottet och rådet samt mellan rådet och 

SDL. 
• Skolan är stor – kanske borde det vara mer än en representant 

därifrån? De behöver ta mer plats. 
• Bra med bredden. 
• Ungdomsmottagningen? 
• Eidar?
• Stort råd/många medlemmar



Utvecklingsmedlen - synpunkter
• Kan vara en utmaning i att nå ut i egen verksamhet. Är detta något vi ska ansöka om 

utvecklingsmedel för eller är det ordinarie verksamhet. Kräver dialog. 

• Finns en tendens att ”Mjölka ur pengar”. 

• Fungerar bra – varit lite knöligt. Ej berott på folkhälsorådet.

• En utmaning i att inte kvarstå i att dela ut medel löpande- ex. efter tre år får man inte 
medel. Arbetet bör kunna permanentas. 

• Bra med långsiktighet – större insatser.  

• Skulle eventuellt kunna tydliggöra kopplingen till kriterierna tydligare i 
ansökningsförfarandet. Kritiskt granska lite mer. 

• Uppföljningen fungerar väl bra men det kan vara svårt att få grepp om hur projekten löper. 
Halvårsuppföljningar – mer fördjupande. 

• Bra dialog i politikergruppen – samsyn och gott klimat. 



Teman / områden förslag

• Jämställdhet – sex och samlevnad

• Föräldraskapsstöd

• Psykisk hälsa

• Problematisk skolfrånvaro

• Inkludering viktigt 

• Äldre

• Gruppen Unga vuxna – svår att nå

• Friluftslivets år – vore intressant att fördjupa sig i ett område som fått en 
skjuts under pandemin



Övrigt

• Hållbarhetsstrategerna skulle kunna komma ut i verksamheterna 
och informera om arbetet. Det är ganska okänt. 



Sammanfattning

• Sammanträdena
• Informationsmöten/arbetsmöten/beslutsmöten
• Ex. dra mer nytta av att vi kommer från olika verksamheter, mer 

gemensam analys, identifiera behovet av samverkan
• Vad är min roll i rådet? 

• Strukturen
• Koppling till andra forum 



Grunden för samverkan

• Folkhälsoavtal HSNN - samverkan

• Mål och inriktning HSNN
• Trollhättans MRP, sociala hållbarhetsstrategi

Utångspunkt i varje förvaltnings/verksamhets ordinarie arbete.  



Folkhälsorådets sammanträden

Vår
• Möte 1 - hela rådet (januari innan uppföljningen ska in)

• Uppföljning inklusive ekonomisk redovisning föregående år

• Möte 2 - "Folkhälsoforum” (mars)

• Bred inbjudan med tema

• Möte 3 - hela rådet (maj)

• Avstämning pågående projekt och ekonomi

• Övriga punkter

Höst
• Möte 4 - hela rådet (sept-okt)

• Alla drar sina egna ansökningar

• Möte 5 - enbart politik (okt)

• Beslut budget/projekt

• Mötestider nästa år

• Möte 6 - hela rådet (december)

• Avstämning projekt och ekonomi

• Övriga punkter



Fundera över

Utifrån rådets sammansättning, nuvarande upplägg och fördelning 
av folkhälsomedel:
• Finns behov av att förändra något?
• Finns behov av att förtydliga något?
• Vad kan min förvaltning/verksamhet bidra med in i 

folkhälsorådet?

Fortsättning på mötet i oktober. 
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