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Justeringsmännens signatur Utdragsbestyrkande 
 

Folkhälsorådet 
Protokoll 

 

Folkhälsorådet Protokoll 2019-02-28 § 1-8 
 
Plats och tid 

Stadshuset, Stenströmsrummet kl 8.30-12 
 

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

Adjungerade 
Fredrik Linnarsson (SBF) 
Annika Holmlund (UTB) 
Gigi Cederholm (KSF) 
Katarina Nyman (KSF) 
Monica Leijon (ASF)tom § 6 
Peter Göthblad (KSF) 
Peter Jacobsson (KFF)tom § 7 
Susanna Wallin (SBF) 
Ulla Arwidson (OF)tom § 6 
 

Övriga närvarande 
Ylva Bryngelsson, VGR 
Praktikant Neslihan Cirik 
 

Vid anteckningarna 
 
 
…………………………………. 
Gigi Cederholm 
 

Justeras 
2019-03-12   2019-03-20 
 
 
………………………………….  …………………………………. 
Ordförande, Monica Hanson  Justerande, Carin Ramneskär 
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FHR § 1 Mötets öppnande 
Monica Hanson hälsar alla välkomna och öppnar mötet med presentationsrunda av 
samtliga närvarande. 
 
 
FHR § 2 Val av justeringsman 
Carin Ramneskär vals att justera protokollet. 
 
 
FHR § 3 Föregående mötes protokoll 
Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet läggs till handlingarna. 
 
 
FHR § 4 Folkhälsa i regionalt perspektiv 
Ylva Bryngelsson, som arbetar med ledningsstöd på avdelningen folkhälsa, Västra 
Götalandsregionen (VGR), presenterar VGR:s organisation samt deras tankar kring 
folkhälsa. Arbetet handlar bland annat om att jobba med den goda hälsan genom att 
titta på skillnader mellan olika områden och hur de kan utjämnas.  
Trollhättan har utvecklat sitt arbete starkt, VGR kan stötta i det lokala arbetet och där 
ligger Trollhättans arbete helt i linje. Vi måste få bort ojämlikheten i hälsan och 
bestämma vilka bollar vi ska springa på. Det sker bäst genom samspel mellan 
tjänstemän och politik, som gör en gemensam prioritering och ser till vad man ska 
samlas kring, göra en kraftsamling.  
Fokus i VGR är fullföljda studier. Går man inte ut skolan har man sämre hälsa, röker 
mer osv. Fullföljda studier är en förutsättning för god och jämlik hälsa. 
Regionstyrelsen (RS) tog fram handlingsplanen ”Fullföljda studier 2017-2020” med 
det övergripande målet att alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med 
godkända betyg. RS har också identifierat målområden och kopplat på en 
aktivitetslista samt rekommendationer, för att underlätta och stötta arbetet. 
  
 
FHR § 5 Folkhälsa i lokalt perspektiv 
Det lokala folkhälsoarbetet presenteras av Peter Göthblad. Peter ingår i sociala 
hållbarhetsfunktionen som arbetar strategiskt och med övergripande samordning 
inom områdena: social hållbarhet/Agenda 2030, folkhälsa, brotts- och 
drogförebyggande, jämställdhet samt våldspreventivt arbete, mångfald/inkludering, 
demokrati inklusive mänskliga rättigheter och barnrätt samt nationella minoriteter. 
Trollhättans Stad ser vikten av dessa prioriterade frågor och har därför sex 
heltidstjänster som arbetar inom dessa områden. 
I Mål- och resursplanen (MRP) 2016–2019 finns policyn för social hållbarhet som bl a 
innebär att Trollhättan ska sträva efter att vara en kommun där invånarna lever ett 
gott liv med god hälsa utan orättfärdiga. Till stöd för arbetet finns flera dokument 
framtagna med titeln ”För ett jämlikt Trollhättan”, policyn: ”Strategi för social 
hållbarhet 2016–2020” samt rapporten: ”Utmaningar och möjliga vägar framåt”. 
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Folkhälsorådet (FHR) fördelar medel till olika projekt, för att prova arbetssätt som 
sedan implementeras i ordinarie verksamhet.  
Öppna jämförelser: https://svara.statisticon.se/oppnajamforelser/folkhalsa/ 
samt https://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-
analys/analysportalen/statistik/halsolaget2 visar hur Trollhättan ligger till, i jämförelse 
med andra kommuner.  
 
 
FHR § 6 Prioriteringar inför 2020 
Vid framtagandet av gemensamma prioriteringar används en arbetsmetod i flera olika 
steg. Via Mentimeter.se skriver medlemmarna i FHR vilka områden som de anser är 
aktuella att arbeta med.  
Sen delas medlemmarna in i tre grupper och väljer bland områdena, som noteras på 
blädderblock. Området ”fullföljda studier” har noterats av alla tre grupperna och 
prioriteras därmed. Övriga områden som noterades är: riva mentala murar mellan 
stadsdelar, öka trygghet för alla, jämlikhet, strukturerat arbete för hälsa hos 
migranter, tvärsektoriellt samarbete.  
Därefter får deltagarna två ”ploppar” var att markera på respektive område som den 
personen anses ska prioriteras. Vid sammanräkning framkom följande resultat: riva 
mentala murar mellan stadsdelar – åtta ”ploppar, tvärsektoriellt samarbete – sex 
”ploppar”, jämlikhet – fem ”ploppar”, strukturerat arbete för hälsa hos migranter – fem 
”ploppar”, öka trygghet för alla – tre ”ploppar”. 
Resultatet kommer att sammanfattas och prioriteringsordningen redovisas på nästa 
FHR. 
 
 
FHR § 7 Rapporter 

a) Uppföljning av folkhälsoavtal 2018 har tagits upp på 
Kommunstyrelsens senaste möte och visar att drygt 400 tkr blivit 
överförda till 2019. Medlen kommer bland annat att användas till 
Kvinnofridsgruppens planerad verksamhet.  

b) Samverkansöverenskommelse Trollhättans Stad och Polisen 
2019 ligger till grund för den probleminventering och åtgärdsplan som 
varje år uppdateras, där Trollhättans Stad och polisområde östra 
Fyrbodal gemensamt utvecklar det förebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. När det gäller framtagandet av nytt 
Medborgarlöfte, har polisen och Trollhättans Stad mött invånarna och 
inhämtat synpunkter om vad de tycker ska prioriteras.  

c) Datum Folkhälsorådets möten 2019: kl 8.30-12, 8/5 Åsaka 
Velandarummet, 1/10 Sjuntorpsrummet, 6/12 Sjuntorpsrummet. 
 

 
FHR § 8 Avtackning  
Monica Hanson överlämnar blommor och tackar Ulrik Hammar för hans engagemang 
genom åren, som betytt mycket för folkhälsoarbetet i Trollhättan. 
 
 

https://svara.statisticon.se/oppnajamforelser/folkhalsa/
https://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-analys/analysportalen/statistik/halsolaget2
https://www.vgregion.se/om-vgr/statistik-analys/analysportalen/statistik/halsolaget2
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FHR § 8 Mötets avslutande 
Monica Hanson avslutade mötet. 
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