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Folkhälsorådet Protokoll 2021-12-10 
 
Plats och tid 

Lokal Atlas på Folkets Hus, Trollhättan kl 09:00 – 12:00 
 

Beslutande 

Monica Hanson (ordf.) (KS)  
Carin Ramneskär (NHSN) via länk 
Louise Olsson (KS)  
 

Adjungerade 

Jörgen Hansson ( KSF)  
Peter Jakobsson (KFF)  
Birgitta Lundskog (UTB)  
Eva Magnusson (Folktandvården)  
Camilla Kaufeldt (KFV) via länk  
Christina Malmsten (ASF)  
Johanna Arvidsson (OF)  
Fredrik Linnarsson (SBF) 
Gerd Holmgren (ASF)  
Peter Göthblad (KSF)  

Övriga närvarande 
Anna Nyman Holgersson, sekreterare 
Johanna Nyman FHR § 38 
Kristin Hammarsträng FHR § 39 

 
 

Vid anteckningarna 

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

Justeras 

2021- 
 

………………………………….  …………………………………. 
Ordförande, Monica Hanson  Justerande, Carin Ramneskär 
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FHR §35 Mötets öppnande  

Ordförande Monica Hanson öppnade mötet och hälsade välkomna till detta möte som 
dels sker fysiskt och dels via länk (2 deltagare) 
 
 
FHR § 36 Val av justeringsperson 

Till justerare valdes Carin Ramneskär. 
 
 
FHR § 37 Föregående mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna efter kort genomgång av Anna 
Nyman Holgersson 
 
 
FHR § 38 Projekt Unga lagöverträdare – projektledare Johanna Nyman  

Presentation av pågående projektet ”TUTI”, Tidigt stöd tidig upptäckt som beviljats 
folkhälsomedel. Arbetet är en samverkan mellan socialtjänst, polis och civilsamhälle 
och inkluderar även utvärdering av Högskolan Väst. I projektet hittills har man bland 
annat kartlagt brottsförebyggande insatser och verksamheter och konstaterat att det 
finns väldigt mycket. Samtidigt har man ställt sig frågan om när insatserna gör bäst 
verkan och om de är formade efter de behov som finns. Ett konstaterande är att vi 
behöver både identifiera tidigare och sätta in insatser tidigare. Johanna informerar 
vidare om de insatser/arbetssätt som påbörjats och insatser och aktiviteter som man 
vill vidareutveckla. Exempel på arbete som man vill vidareutveckla är samarbete med 
föreningslivet eftersom föreningsliv är en skyddsfaktor. Här planeras en workshop i 
januari.  
Presentationen bifogas protokollet.  
 
Folkhälsorådet tackar för en mycket intressant presentation och ser fram emot att få 
följa arbetet vidare.  
 
 
FHR § 39 Hälsopromotörer i tandvården - Kristin Hammarsträng  

Hälsopromotörer i tandvården (HIT) är ett treårigt projekt finansierat av regionala 
sociala investeringsmedel. Syftet med projektet är dels att utveckla ett koncept för en 
ny yrkesgrupp inom tandvården, dels att minska kariesförekomsten hos barn 1-6 år 
med karies eller risk för karies men också att samverka med aktörer som möter 
projektets målgrupp. Arbetet sker i fem kommuner (Åmål, Uddevalla, Trollhättan, 
Göteborg och Borås) och på 11 kliniker. För Trollhättans del handlar det om Sylte. 
Områdena har valts ut med bakgrund av hög kariesförekomst bland barn och de 
kliniker som har flest antal 6-åringar med 4 hål eller mer. 
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Grunden i arbetet är hälsosamtal med familjerna vilka bokas in av kliniken utifrån 
kariesförekomst hos barnet enligt ovanstående kriterier. Helst ska båda föräldrarna 
delta och de erbjuds tre samtal – ett per månad plus uppföljning efter ytterligare en  
tid. Förhållningssättet och bemötandet är centralt där grunden är en salutogen ansats 
och det är ett hälsofrämjande arbete som komplement till befintligt arbete. Målet är 
att stärka föräldrarnas egen förmåga och stötta det arbete som behöver göras 
hemma. Familjecentraler och förskolor ses som möjliga samarbetspartner och 
kontakter tas nu för att informera om projektet. Sedan får vi bygga på efter hand. Det 
har tagits fram pedagogiskt material som kan användas i mötet med barn (till 
exempel Tandboxen).  
 
Presentationen bifogas protokollet.  
 
Folkhälsorådet tackar för en mycket intressant presentation och ser fram emot att få 
följa arbetet vidare.  
 
 
 
FHR § 40 Information om budget 2022    

Muntlig återkoppling av beslutad budget 2022. Budgeten är utskickat med 
föregående protokoll. Ett kompletterande beslut kommer att tas under förmiddagen 
(FHR §45) med anledning av att ”Extraskola Lextorp” meddelat att de inte kommer 
kunna genomföra projektet och återbetalar därmed medlen.  
 
 
 FHR § 41 Sammanträdestider 2022  

Genomgång av 2022 års sammanträdestider. Tiderna är utskickade som 
kalenderbokningar; 21 januari, 25 mars (Utvecklingsforum Folkhälsa), 13 maj, 14 
oktober, 28 oktober samt 2 december. 
Utvecklingsforum Folkhälsa som är planerat till 25 mars kan komma att flyttas. Boka 
dock in dagen tills vidare (9-15).  
 
 
 FHR § 42 Rapportering – aktuellt inom folkhälsoområdet 

Information om ”Färdplan för social hållbarhet” och dess koppling till styrdokument för 
Agenda 2030 i vilket ekologisk och social hållbarhet ingår. ”Färdplan för social 
hållbarhet syftar till att göra prioriteringar kring vilka vi koncerövergripande ska 
kraftsamla. Arbetet är inne i ett slutskede med avslutande workshops där SDL och 
politik medverkar. Första kvartalet 2022 ägnas åt planering och uppstart av aktiviteter 
inom de prioriterade områdena.  
 
Information om vecka 47 ”En vecka fri från våld” och de aktiviteter som genomfördes. 
Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet genomförde vissa insatser gemensamt, bland 
annat skickades orange vykort ut till samtliga hushåll i kommunerna. Det bjöds på 
flera föreläsningar, både fysiska och digitala, under veckan varav många var 
välbesökta. Enheten mot våld berättar om sina informationsinsatser. Under veckan 
hade enheten också ”kvinnan i fokus” på det skyddade boendet och ordnade  
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särskilda aktiviteter för både kvinnor och barn.  Eidars kampanj ”Våga bry dig” är 
också viktigt att nämna. Sammanfattningsvis är vi nöjda med veckan men ser att vi 
behöver utveckla kommunikationsarbetet. Tyvärr saknade vi också bevakning av 
lokalpressen (TTELA).  
 
 
Vi uppmärksammar att Trollhättan för tredje gången i rad (mätning vartannat år) 
ligger i topp på Unizons kvinnofridsbarometer.  
 
Kort återkoppling av samarbetet med Sylte vårdcentral där vi landat i att utveckla 
samarbete mellan Sylte BVC, ASF och UTB initialt.  Inom ramen för 
utvecklingsarbetet finns planer på att ansöka om Sociala investeringsmedel 
(Trollhättans Stads medel).  
 
Information om att rapporten För ett jämlikt Trollhättan – utmaningar och möjliga 
vägar framåt (statistikdelen) har reviderats. Tanken var att presentera kort idag men 
eftersom vi har ont om tid är det dumt att hasta igenom. Därför kommer rapporten att 
skickas ut med protokollet så lyfter vi den på januarimötet 2022, så hinner alla läsa 
inför mötet. 
  
  

FHR § 43 Inkomna Covid-ansökningar – information 

I 2021 års budget avsattes, med anledning av överskott på grund av covid-19, en 
summa pengar för ”Att lindra effekterna av covid-19”. Medlen utlystes, flera 
ansökningar inkom och folkhälsorådet beviljade under våren flera insatser. Bland 
annat beviljades medel till Kultur- och fritidsförvaltningen för lovaktiviteter. På grund 
av att statsbidrag sedan riktades mot insatser som kultur- och fritid valt att söka 
folkhälsomedel för såg de inte behov av folkhälsomedlen utan tog tillbaka sin 
ansökan. Medel utlystes på nytt och nedanstående ansökningar har inkommit vilka 
folkhälsorådets politiker kommer fatta beslut om under §45.  
  

1. Ungas utsatthet på nätet 
 Christina Malmsten presenterar det tänkta projektet som syftar till att stärka insatser 
mot ungas utsatthet på nätet. Något som uppmärksammats i större omfattning under 
pandemin, bland annat genom att fler söker hjälp via SMUB. Det finns en stor 
okunskap om vad som är lagligt och vad som inte är lagligt och ett viktigt syfte med 
projektet är att öka kunskapen. 
  

2. Integritet i förskolan  
Gerd Holmgren informerar om intentionen med projektet som handlar om tidigt 
våldspreventivt arbete inom förskola. Projektet är ett samarbete mellan Enheten mot 
våld, Barnahuset Fyrbodal och förskolorna. Under året planeras utbildningsinsatser 
för både rektorer och personal. Utbildningsinsatserna syftar dels till att motivera och 
medvetandegöra personal i förskolorna att arbeta hälsofrämjande med barns rätt till 
kroppslig och personlig integritet jämställdhet och en uppväxt fri från våld. Dels syftar 
utbildningsinsatserna till att öka kunskapen hos personal som möter barn och 
föräldrar som är eller riskerar att utsättas för någon form av våld och kontroll.   
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Genom att personalen får kunskap i att möta problematiken som gör att de tidigt 
upptäcker signaler samt att de är trygga i att anmäla och/eller konsultera Barna-
huset.  
 

3. ABC föräldraskapsstöd 
 Familjehuset (ASF) och Familjecentrum (UTB) planerar att gemensamt utbilda 
personal till handledare inom metoden ABC. Bakgrunden är behovet av mer 
universellt föräldraskapsstöd. Samarbetet kring ABC knyter också ihop ASF och UTB 
och det finns också plan på samarbete med förskola och skola. ABC som metod 
stämmer väl överens med ”Trygga föräldrar” som används inom Familjehuset idag.   
 

4. Extra insatser för att hålla igång verksamheter inom skola, förskola och 
fritidshem koordinerande insatser för att hindra smittspridning. 

 
All verksamhet inom Utbildningsförvaltningen arbetar hårt under pandemin med att 
anpassa verksamheten utifrån antalet barn/elever och de restriktioner som råder. För 
att bromsa smittspridningen är det viktigt att förskola, skola och fritidshem följer de 
allmänt förebyggande råd Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland 
ger och därutöver behöver även särskilda åtgärder vidtas inom verksamheterna. 
Utbildningsförvaltningen söker medel för samordning och koordinering av kontakter 
och information mellan bl.a. verksamheter, arbetstagarorganisationer, andra 
myndigheter och vårdnadshavare. Vid toppar av sjukfrånvaro krävs till exempel 
samordning för att snabbt kunna flytta om personal.  
Syftet med insatsen är att genomföra insatser som bidrar till att minska 
smittspridningen samtidigt som verksamheten kan hållas igång så långt det är 
möjligt. 
  

FHR § 44 Övriga frågor  

Camilla Kauffeldt föreslår en informationspunkt inför kommande folkhälsoråd om 
särskild utbildning inom vuxenutbildning där målgruppen är individer som hoppat av 
flera gånger. Folkhälsorådet vill gärna ta del av informationen.  
 
Carin lyfter frågan om vad vi kan göra för att motverka ofrivillig ensamhet? Vi tar med 
oss denna viktiga fråga till nästa år.  
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FHR §45 Beslut om folkhälsomedel inkl Covid-medel (endast politiken deltar) 

 
Bakgrund/sammanfattning: 
I 2021 års budget omfördelades folkhälsomedel med anledning av överskott på 
grund av covid-19. En summa pengar avsattes då för ”Att lindra effekterna av covid-
19”. Medlen utlystes, flera ansökningar inkom och folkhälsorådet beviljade under 
våren flera insatser. Bland annat beviljades medel till Kultur- och fritidsförvaltningen 
för lovaktiviteter. På grund av att statsbidrag sedan riktades mot insatser som kultur- 
och fritid valt att söka folkhälsomedel för såg de inte behov av folkhälsomedel utan 
tog tillbaka sina ansökningar. Medel utlystes på nytt och nya ansökningar har 
inkommit till Folkhälsorådet för ställningstagande.  
 
Efter beslut om budget 2022 meddelade utbildningsförvaltningen att de inte kommer 
kunna genomföra projektet ”Extraskola Lextorp” och har därmed också återbetalat 
medel för projektet. Folkhälsorådet behöver därför fatta ett kompletterande beslut om 
dessa medel, som lagts i budget 2022. Förslaget är att dessa pengar läggs till 
kvarstående pott för ”Att lindra effekterna av Covid-19” då flera bra ansökningar 
inkommit till decembermötet.  
 
Den sammanlagda kvarstående summan uppgår till 510 000 kr.  
 
Inför beslut har hänsyn tagits till de riktlinjer för projektansökningar som tidigare 
antagits av folkhälsorådet.  
 
Folkhälsorådets beslut:  
 
Folkhälsorådet beslutar att budgeterade medel för Extraskola Lextorp 2022 läggs till 
potten av ansökningsbara medel för att lindra effekterna av Covid-19.  
 
Folkhälsorådet beslutar om att bevilja följande projekt och summor:  
 
Ungas utsatthet på nätet  185 000 
Integritet i förskolan   200 000 
ABC föräldrastöd   125 000 
 
 
Folkhälsorådet beslutar om att avslå Utbildningsförvaltningens ansökan om ”Extra 
insatser för att hålla igång verksamhet i förskola, skola och fritidshem samt att 
minska smittspridning”.  
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FHR § 34 Mötets avslutande 

Ordförande Monica Hanson tackade ledamöterna för ett engagerat möte och 
avslutade detsamma. 
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