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Justerarnas signatur Utdragsbestyrkande 
 

Folkhälsorådet 
Protokoll 

Folkhälsorådet Protokoll 2020-01-23 § 1–10 
 
Plats och tid 

Stadshuset, Sjuntorpsrummet, kl 8.30-12.00 
 

Beslutande 

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

Adjungerade 

Birgitta Lundskog (UTB) tom §6 
Christina Malmsten (ASF) 
Gerd Holmgren (ASF) 
Gigi Cederholm (KSF) 
Helena Törneröd (OF) 
Jack Lennartsson (Polisen) 
Katarina Nyman (KSF) 
Monica Leijon (ASF) 
Peter Göthblad (KSF)  
Peter Jacobsson (KFF) 
 
 

Övriga närvarande 

Praktikant Denise Leijon 
Johanna Linnarsson, sekreterare 
 
 

Vid anteckningarna 

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

Justeras 

2020-01-30 
 
………………………………….  …………………………………. 
Ordförande, Monica Hanson  Justerande, Mikael Arvemark  
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FHR § 1 Mötets öppnande 

Monica Hanson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  
 
 
FHR § 2 Val av justeringsperson 

Mikael Arvemark vals att justera protokollet. 
 
 
FHR § 3 Föregående mötes protokoll  

Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet läggs till handlingarna.  
 
 
FHR § 4 Utvecklingsforum folkhälsa 2020 

a) Information om delegationsbeslut 
I 2019 års folkhälsobudget avsattes medel för Folkhälsorådets årliga utvecklingsdag, 
Utvecklingsforum Folkhälsa. Dagen kunde inte genomföras med den processledare som 
var planerat och medlen togs därför inte i anspråk. För 2020 avsattes endast 20 000 kr 
för att genomföra den årliga utvecklingsdagen, men då behovet av att ha med en extern 
processledare kvarstår kommer den summan inte vara tillräcklig. Efter dialog med 
HSNN tog presidiet i Folkhälsorådet ett delegationsbeslut den 13/12 2019 om att föra 
över 40 tkr från 2019 års budgeterade utvecklingsdag till 2020 års utvecklingsdag. 
Beslutet anmäls till Folkhälsorådet. 

 
b) Information om utvecklingsdagen 
Inbjudan till Utvecklingsforum Folkhälsa den 27 februari 2020 är utskickad och kommer 
att handla om hur barnrättsarbetet ska förstärkas och hur vi kan jobba med frågan på 
bästa sätt framöver. Inbjudna är alla nämndspresidier, förvaltningschefer, utskottet för 
social hållbarhet, gruppledarna för varje politiskt parti samt sociala hållbarhetsgruppen.  
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    Diarienummer: KS 2020/00014 
 
FHR § 5 Uppföljning folkhälsoavtal 2019  

Uppföljningen av folkhälsoavtalet 2019 är en kort översikt av vad som hänt 
under året, där alla projekt finns redovisade som beviljats medel under 2019.  
 
Under 2019 prioriterade Folkhälsorådet insatser utifrån inriktningen: I Trollhättan har 
alla flickor och pojkar rätt till trygga och goda uppväxtvillkor.  
 
Under Folkhälsorådets möte föredrogs de olika projekten och det noterades 
att folkhälsoarbetet inte ska vara ett sidospår utan integreras i de olika 
aktörernas ordinarie verksamhet, samt vikten av tidiga insatser. 
Folkhälsorådet har uppmärksammat problemet med ökat användande av 
droger och ser gärna ett ökat samarbete med skolorna. 
 
Redogörelsen lämnas till Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden för insatser 
som under 2019 stöttats av Folkhälsorådets utvecklingsmedel. 
 
Överskottet av folkhälsoanslaget 2019 är 150 tkr och återlämnas till HSNN. 40 
tkr från 2019 års budgeterade utvecklingsdag överförs till 2020 års 
utvecklingsdag. 8 tkr behålls som extra medel. 
 
 
Beslut 
 
Folkhälsorådet godkänner ”Uppföljning av folkhälsoavtal 2019” och 
överlämnar till Kommunstyrelsen. 
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FHR § 6 Våld i nära relationer  

Gerd Holmgren och Johanna Linnarsson gjorde en presentation kring våld i nära 
relationer generellt samt hur Trollhättans Stad arbetar med frågan. Presentationen 
kommer att skickas ut till deltagarna i samband med protokollet. 
 
 
FHR § 7 Rapportering 

a) Aktuellt inom folkhälsoområdet: 
Ny EUrapport: State of health in the EU – dragning sker på nästa FHR 
VGR – 30 milj kr i sociala investeringsmedel 2020 – ansökan senast i augusti om 
samarbete mellan kommun och VGR 
Webbkonferens – lokalt arbete mot narkotika: 6/2 
Utbildning för nya trygghetsvandrare: 19/2 
Politikermöte kring Folkhälsoforum: 6/3 
Upptaktsmöte grannsamverkan: 7/4 
Trygghetsrond Strömslund/Torsred/Källstorp/Hälltorp: 28/4 
 

 
FHR § 8 Övrigt.  

En ny arbetsordning/reglemente för Folkhälsorådet ska tas fram och presidiet får i 
uppdrag att uppdatera det befintliga. 
 
Jack Lennartsson riktar ett stort tack till nämnden som delade polisens syn på 
krogarnas öppethållande. Tillgången på droger har ökat och det är viktigt att vi 
samarbetar för att komma tillrätta med problemet. 
 
Peter Jacobsson känner oro med anledning av det ekonomiska läget, både AF och AME 
har stramat åt.  En av konsekvenserna är att de som står långt från arbetsmarknaden 
sägs upp och det drabbar både föreningar samt enskilda individer och arbetslösheten 
ökar. 
 
 
FHR § 9 Nästa Möte 

Nästa möte med Folkhälsorådet hålls den 20 maj, kl 8.30-12.00 
 
 
FHR § 10 Mötets avslutande 

Monica Hanson avslutar mötet 
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