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Folkhälsorådet Protokoll 2020-10-02 § 20–28
Plats och tid
Villa Stranna, kl. 8.30-11.20
Beslutande
Monica Hanson (ordf.) (KS)
Carin Ramneskär (v.ordf.) (HSNN)
Jennie Olsson Örn (KS)
Mikael Arvemark (KS)

Övriga närvarande

Johanna Linnarsson, sekreterare
Peter Göthblad, hållbarhetsstrateg (KSF)

Vid anteckningarna

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

Justeras
2020-10-16

………………………………….
Ordförande, Monica Hanson

Justerarnas signatur

………………………………….
Justerande, Mikael Arvemark
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FHR § 20 Mötets öppnande
Monica Hanson, ordförande, hälsar välkommen.

FHR § 21 Val av justeringsperson
Mikael Arvemark valdes att justera protokollet.

FHR § 22 Föregående mötesprotokoll
Förra mötets protokoll gicks igenom och en återkoppling avseende anmälningar till
socialtjänsten kunde lämnas, i övrigt lades protokollet till handlingarna.

FHR § 23 Presentation från beviljade projekt 2020
Kontaktpersonerna för de projekt som beviljats medel av Folkhälsorådet 2020 bjöds in
för att presentera hur det har gått under året. Folkhälsorådets samverkansgrupper
inom drogförebyggande, våld i nära relationer, sex- och samlevnad och
trygghetsgruppen har haft aktiviteter under året men har alla fått göra anpassningar
med tanke på Covid-19. Projekten Jämställdhet i förskolan och Hitta ut är inne på sista
året med projektmedel och går över i ordinarie verksamhet. Projekten Tidigt stöd till
unga lagöverträdare, Förstärkt språkutvecklande förskola, extraskola på Lextorp och
PRAO utformning på skolor med särskilt svåra förutsättningar startades igång under året
och kommer att fortsätta 2021.

FHR § 24 Ekonomisk avstämning
En ekonomisk avstämning gjordes gällande beviljade projekt 2020. Med tanke på Covid19 har fler av projekten inte kunnat genomföras som planerat. Dessa projekt vill föra
över beviljade medel till 2021 för att kunna genomföra planerade aktiviteter då istället.
Med anledning av Covid-19 har norra HSN tagit ett beslut om omföring av medel från
2020 års budget.
I korthet handlar beslutet om möjligheten att:
- Få senarelägga beslutade insatser till senast 2021
- Få omfördela medel från beslutade insatser till något annat
- Omprioriteringar behöver inte godkännas av HSN men ska meddelas till
koncernkontoret
- Omprioriteringar ska redovisas i den årliga uppföljningen
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FHR § 25 HSNN Mål och inriktning 2021–2023
En presentation gjordes av HSNN:s Mål och inriktningsdokument 2021–2023 och hur
folkhälsofrågorna lyfts i dokumentet. Nämnden har tre fullmäktigemål att förhålla sig till
samt ett eget nämndsmål; Invånarnas behov ska vara styrande för de insatser som
erbjuds. Inom detta mål lyfts Jämlik hälsa och Barn och vuxna med diabetes upp som
delmål.
För Jämlik hälsa gäller:
• Nämnden ska i folkhälsoråden arbeta för hälsofrämjande insatser som fokuserar
på goda och jämlika livsvillkor och goda levnadsvanor. Särskilt fokus på att skapa
förutsättningar för:
• Insatser i tidig ålder.
• Insatser till barn och unga i syfte att främja goda skolresultat.
• Kraftsamla för goda livsvillkor i alla åldrar såsom.
- främja goda kost- och motionsvanor samt tandhälsa*.
- minska/motverka bruk av alkohol, tobak, narkotika och doping.
För Barn och vuxna med diabetes gäller:
• I folkhälsoråden arbeta för:
- riktade folkhälsoinsatser i samverkan med kommunerna som syftar till
förbättrade levnadsvanor som kost och motion.

FHR § 26 Rapportering
Aktuellt inom folkhälsoområdet
- Norra HSN kommer att anordna ett Folkhälsoforum under 2021. En arbetsgrupp
har tillsatts och mer information kommer.
- I september har arbetet med att testa Västra Götalandsregionens digitala
elevhälsoenkät påbörjats. Uddevalla kommun testar enkäten som går ut till
elever i fjärde klass, åttonde klass samt första året på gymnasiet. Enkätsvaren
samlas i en regiongemensam databas: Elevhälsodata väst, EHDV. Syftet är att
kunna kartlägga och följa utvecklingen i hälsa och livsvillkor hos den unga
befolkningen i Västra Götaland.
- I våras skickades den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor ut.
Resultatet har ännu inte kommit. Trollhättan Stad bekostade ett utökat urval i
enkätundersökningen. Folkhälsomyndigheten planerar för en ny enkätomgång
med fokus på Covid-19.
- Mot bakgrund av de ökande inkomstskillnaderna i Sverige inrättade regeringen
en kommitté under 2018 med uppdrag att lämna förslag som långsiktigt ska
minska klyftorna i Sverige. Kommittén, som getts namnet
Jämlikhetskommissionen, som har letts av Per Molander, har lämnat sitt
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betänkande. Svenska Healthy Cities-nätverket har haft ett webbinarium den 15
september där Per Molander presenterade slutsatserna i kommissionsarbetet.
Presentationen går att se i efterhand på www.healthycities.se.
FHR § 27 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

FHR § 28 Avslutande
Monica Hanson tackar för och avslutar mötet.
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