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Folkhälsorådet Protokoll 2021-03-24 
 
Plats och tid 

Digitalt via Teams kl. 09:00 – 12:00 
 

Beslutande 

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

Adjungerade 

Peter Jakobsson (KFF) §§11-13 
Annelie Johannisson (KFF) del av § 13 
Birgitta Berndtsson – Ärje del av § 13 
Fredrik Hallstensson (SBF) del av § 13 
Birgitta Lundskog (UTB) del av § 13 
Johanna Arvidsson (OF) del av § 13 
Monica Leijon (ASF) del av § 13 
Peter Göthblad (KSF) 
 

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 §11 Mötets öppnande  

Ordförande Monica Hanson öppnade mötet och hälsade välkomna till detta digitala 
möte. 
 
 
FHR § 12 Val av justeringsperson 

Till justerare valdes Carin Ramneskär. 
 
 
FHR § 13 Ansökningar ”Covid19-medel” – presentation av projektansökningarna (bil) 

a. Birgitta Berndtsson-Ärje (KFF) föredrog ansökan från n3 avseende 
sommarverksamhet. 

b. Anneli Johannisson (KFF) föredrog ansökan från Biblioteken avseende bokbuss 
mm 

c. Anna Nyman Holgersson föredrog i Camilla Magnussons (KFF) frånvaro 
fritidsgårdarnas ansökan avseende sommarverksamhet 

d. Fredrik Hallstensson (SBF) föredrog ansökan avseende bänkar mm i anslutning 
till Älvrummet/Gamle dal 

e. Birgitta Lundskog (UTB) gjorde en sammanfattande orientering i förvaltningens 
arbete med Likvärdig skola och de båda ansökningarna från UTB avseende ”Extra 
insatser för att hålla igång förskola, skola, fritidshem samt minska 
smittspridningen” och ”Likvärdig förskola år 1” 

f. Johanna Arvidsson (OF) föredrog ansökan om Suicidpreventionsutbildningar och 
ett kommande arbete ”Identifiera, stödja och behandla psykisk ohälsa bland 
brukare och klienter inom OF och ASF” med planerad start 2022 

g. Monika Leijon (ASF) föredrog ansökan i samverkan med KFF ”Tobaksfritt 
Trollhättan 2025” och visade i samband med detta en kortare film som exempel 
på den tänkta utformningen. 
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FHR § 14 Ansökningar ”Covid19-medel” – dialog och beslut 

Ordförande Monica Hanson konstaterade att samtliga ansökningar är angelägna men att 
det endast finns totalt 375 tkr att fördela. Rådet för dialog kring hur medlen ska 
prioriteras.  
 
 
Beslut: 

Folkhälsorådet beslutar att bevilja följande ansökningar: 
 

• N3 sommarverksamhet  112 tkr 
• Bibliotekens bokbuss mm   30 tkr 
• Fritidsgårdarnas sommarverksamhet 105 tkr 
• Suicidpreventionsutbildningar    30 tkr 
• Tobaksfritt Trollhättan 2025    70 tkr 
Summa beslut:   347 tkr 
 

 
Folkhälsorådet beslutar att de kvarstående 28 tkr avsätts för att, om möjligt, utöka 
utbildningsinsatserna inom suicidprevention så att fler får möjlighet att delta i 
utbildningen. Rådet uppdrar till Anna Nyman Holgersson att föra dialog med Johanna 
Arvidsson och då även undersöka möjligheterna att också involvera de kommunala 
bolagens personal i denna.  
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FHR § 15 Aktuell information 

a. Kort information från Folkhälsoforum som anordnades av VGR den 12 mars 
och som flera av rådets medlemmar tog del av. Göran Henriksson, Medicinsk 
rådgivare på enheten Samhällsanalys, presenterade ett material kring 
ojämlikheten i hälsa kopplat till Covid-19. Sedan fördes dialog i grupper där 
varje kommuns folkhälsoråd fick en stund att reflektera över Görans 
föredragning. För den som önskar Göran Henrikssons dokumentation går det 
bra att kontakta Anna.   

b. Intervjuer av medlemmarna i folkhälsorådet är i stort sett klar och samtliga 
tjänstepersoner, med undantag från primärvården, har nu deltagit. Syftet är att 
få medlemmarnas tankar och synpunkter kring arbetet i rådet men också att 
Anna, som är ny, får möta var och en för att få en bild av de olika 
verksamheterna. Under april kommer politikerna få förfrågan om intervju. 
Materialet sammanställs och beredningen kommer sedan gå igenom förslag 
och synpunkter för att sedan ta upp det i rådet.  

c. Psykisk ohälsa och suicidprevention är ett brett område där vi kommer ha en 
hel del utmaningar framför oss. Därför har initiativ tagits och dialog påbörjats 
om möjligheten för en gemensam konferens på ämnet under 2021. Syftet med 
en sådan skulle vara att samla de krafter som finns och verkar inom området 
och för att identifiera behov av utveckling.  

d. Det pågår en kartläggning kring det Våldspreventiva arbete som bedrivs inom 
staden, bland annat utifrån hur arbetet implementeras i respektive förvaltning. 
Studentfirman, psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, har 
anlitats och genomför intervjuer för ändamålet. 

e. Ett närmare samarbete med Sylte vårdcentral har inletts och flera tänkbara 
samverkansmöjligheter har identifierats. Dels utifrån ungas psykiska ohälsa, 
där Sylte VC har ett särskilt uttalat ansvar, men också inom BVC där det finns 
möjlighet att sprida erfarenheterna från arbetet ”Tillsammans för barnen” som 
bedrivs mellan Familjehuset och Hjortens vårdcentral. Samarbetet skulle 
kunna innebära en gemensam ansökan om sociala investeringsmedel – där vi 
i första hand undersöker möjligheten för SIM-medel från Västra 
Götalandsregionen.  

f. Barnrättsgruppen har träffats igen efter ett uppehåll. Mycket arbete pågår 
redan och speciellt inom ASF är man i framkant i dessa frågor. 

g. På fråga från Carin Ramneskär informerade ordförande Monica Hanson kort 
om läget vad gäller vaccinationer mot Covid19 och läget i Trollhättan – Fas 1 
är avklarad och fas 2 påbörjad – uppfattningen är att allt står klart och redo 
men att det fn saknas vaccin. Kalle Blomgren fyller på att NU-sjukvården har 
färre på IVA men fler på Infektionsavdelning och att vaccineringen av de allra 
äldsta nu börjar märkas på ett positivt sätt. 
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FHR § 16 

Efter att ha konstaterat att det inte finns några övriga frågor att behandla, tackade 
ordförande Monica Hanson deltagarna för ett bra möte och avslutade detsamma. 
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