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Folkhälsorådet Protokoll 2022-01-21 
 
Plats och tid 

Digitalt via Teams kl 09:00 – 12:00 
 

Beslutande 

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

Adjungerade 

Jörgen Hansson ( KSF)  
Christina Malmsten (ASF)  
Johanna Arvidsson (OF)  
Fredrik Linnarsson (SBF) 
Monika Leijon (ASF) 

Övriga närvarande 
Anna Nyman Holgersson, sekreterare 
Robert Stenberg, KFF § 1-4 
Lisa Manhof, RF/SISU § 1-4 
Alexandra Wiberg, RF/SIS § 1-4 

 
 

Vid anteckningarna 

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

Justeras 

2022- 
 

………………………………….  …………………………………. 
Ordförande, Monica Hanson  Justerande, Louise Olsson 
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FHR §1 Mötets öppnande  

Ordförande Monica Hanson öppnade mötet och hälsade välkomna till detta möte som 
dels sker digitalt via Teams.  
 
 
 

FHR § 2 Val av justeringsperson 

Till justerare valdes Louise Olsson. 
 
 
FHR § 3 Friluftslivets år – Årets friluftskommun – Robert Stenberg  

Robert Stenberg, områdeschef idrott och friluftsliv, presenterar arbetet med 
Friluftslivets år samt berättar om vad som gjort att Trollhättan hamnat i topp på 
mätningen ”Årets friluftskommun”.  Robert lyfter särskilt vikten av samverkan och den 
sektorsövergripande friluftsplan som tagits fram.  
 
Folkhälsorådet tackar för en mycket intressant presentation och ser fram emot att få 
följa arbetet vidare.  
 
 
FHR § 4 Projekt Region in movement röreslesatsning – Lisa Manhof och Alexandra 

Wiberg RF/SISU  

Presentation av projektet ”Region in movement” som är en regional rörelsesatsning 
med målgrupp barn och unga. Trollhättan får särskilt frågan om att bli en 
pilotkommun i arbetet. Dialog kring koppling till föregående presentation och befintligt 
arbete och samverkan. Lisa och Alexandra önskar kontaktpersoner för fortsatt dialog 
och Jörgen Hansson, Anna Nyman Holgersson, Robert Stenberg samt Peter 
Jakobsson utses som kontaktpersoner.  
 
Presentationen bifogas protokollet.  
 
Folkhälsorådet tackar för en mycket intressant presentation och ser fram emot att få 
följa arbetet vidare.  
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FHR § 5 Uppföljning 2021 

Uppföljningen av folkhälsoavtalet 2021 är en kort översikt av vad som hänt under 
året, där alla projekt finns redovisade som beviljats medel under 2021.  
 
Under 2021 prioriterade Folkhälsorådet insatser utifrån inriktningen: I Trollhättan har 
alla flickor och pojkar rätt till trygga och goda uppväxtvillkor.  
 
 
Redogörelsen lämnas till Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden för insatser som under 
2021 stöttats av Folkhälsorådets utvecklingsmedel. 
 
Den ekonomiska redovisningen visar ett överskott då vissa projekt, på grund av 
pandemin, inte kunnat genomföras fullt ut eller i vissa fall inte kunnat starta under 
2021. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har under 2021 meddelat att överföring 
och/eller omprioriteringar får göras med anledning av situationen kring Covid-19. Det 
innebär att vissa projekt får medel överförda för att fortsätta och fullfölja sitt arbete 
under 2021.  
 
Beslut 
 
Folkhälsorådet godkänner ”Uppföljning av folkhälsoavtal 2021” och överlämnar till 
Kommunstyrelsen för godkännande. 
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FHR § 6 Reviderad strategi för social hållbarhet ”För ett jämlikt Trollhättan” inkl. 

rapportunderlag 

Genomgång av de revideringar som gjorts i Strategi för social hållbarhet ”För ett 
jämlikt Trollhättan”. Genomgång av sammanfattande statistik utifrån det reviderade 
rapportunderlaget.  
 
Power-point, den reviderade versionen av strategin samt rapportbilagan skickas ut 
med protokollet.  
 
 
 
 FHR § 7 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. I december hölls ett antal workshops som utmynnade i följande 
prioriterade områden; Föräldraskapsstöd-Föräldrar som resurs, Främja jämställdhet 
och förändra normer som stödjer våld, Tidiga insatser för att förebygga användning 
av alkohol, narkotika och dopning samt Samverka för att fler hittar vägen till jobb – 
särskilt fokus på unga. Utskottet för social hållbarhet och Kommunstyrelsen har 
beslutat att ställa sig bakom dessa prioriteringar. Dessa prioriterade områden 
kommer att ha betydelse också för Folkhälsorådets arbete framåt. Första kvartalet 
2022 ägnas åt att sammanställa en plan för åtgärder och aktiviteter inom ramen för 
de prioriterade områdena. Vi återkommer med information löpande i Folkhälsorådet. 
  
Information om att OF (Johanna Arvidsson) och KS/Kontoret för hållbart samhälle 
(Anna Nyman Holgersson) har fått i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för 
framtagande av en stadsgemensam handlingsplan för suicidprevention.  
 
Utvecklingsforum Folkhälsa som är planerad till den 25 mars kommer sannolikt flyttas 
framåt i tid med anledning av smittoläget. Vi återkommer med nytt datum.  
 
Vid föregående möte tipsade Camilla Kauffelt (Kunskapsförbundet Väst) om att de 
gärna kom och berättade om särskild utbildning inom vuxenutbildning där 
målgruppen är individer som hoppat av flera gånger. Beredningen har för kännedom 
fortsatt med sig frågan och planerar in detta under året, förhoppningsvis före 
sommaren. 
 
Carin Ramneskär (HSNN) har lyft frågan om ensamhet som folkhälsoutmaning. Även 
denna fråga kommer vi återkomma till under 2022.  
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FHR § 43 Övriga frågor  

Inga övriga frågor rapporterades på dagens möte.  
 
 
 

FHR § 34 Mötets avslutande 

Ordförande Monica Hanson tackade deltagarna för dagens möte och avslutade 
detsamma. 
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