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Folkhälsorådet Protokoll 2022-05-13 
 
Plats och tid 

Trollhättans Stad, Stadshuset, Åsaka Velandarummet kl. 09.00-12.00 
 

Beslutande 

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

Adjungerade 

Jörgen Hansson (KSF)  
Johanna Arvidsson (OF)  
Birgitta Lundskog (UTB) 
Peter Jakobsson (KFF) 
Gerd Holmgren (ASF) 
Stella Skalja (ASF) 
Camilla Kauffeldt (KFV) 
Viktor Prästbacka (Polismyndigheten) 

Övriga närvarande 
Anna Nyman Holgersson, sekreterare 
Linda Viktorsson Ciabatti, KFV § 10-13 

 
 

Vid anteckningarna 

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

Justeras 

2022- 
 

………………………………….  …………………………………. 
Ordförande, Monica Hanson  Justerande, Carin Ramneskär 
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FHR §10 Mötets öppnande  

Ordförande Monica Hanson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.  
 

FHR § 11 Val av justeringsperson 

Till justerare valdes Carin Ramneskär. 
 
 
FHR § 12 Föregående protokoll 

Genomgång av föregående protokoll som läggs till handlingarna.  
 
FHR § 13 Kunskapsförbundet – om särskild utbildningssatsning  

Camilla Kauffeldt och Linda Viktorsson Ciabatti från Kunskapsförbundet Väst 
informerar om ”Sammanhållen utbildning”. ”Sammanhållen utbildning” är en särskild 
satsning inom vuxenutbildningen som ger möjlighet att läsa in grundskola/gymnasiet. 
Camilla och Linda inleder med att visa ett filmklipp där elever beskriver vad 
utbildningssatsningen betytt för dem.  
 
”Sammanhållen utbildning” började i liten skala 2017 (5 elever) utifrån att man sett ett 
behov av att arbeta på ett annorlunda sätt. Målgruppen för utbildningen är elever 
med tidigare skolmisslyckande och med låg tilltro till sig själv i skolmiljön. Vissa 
elever har också en bakgrund med psykisk ohälsa, drogbruk och/eller kriminalitet. 
Idag är det 107 inskrivna elever. Största målgruppen är unga vuxna 19-25 år (54 
elever) och de flesta är mellan 19-30 år. Några är också utrikesfödda kvinnor som 
läser på grundnivå. 
Ordinarie vuxenutbildning har förhållandevist högt tempo men i sammanhållen 
utbildning finns en flexibilitet och ett lugnare tempo. Det är en utmaning att elever 
som fyllt 18 år förväntas sköta sig själva, något som många unga inte klarar. Har du 
bekymmer tidigare blir dessa ofta större ju äldre du blir.  
 
Målsättningen med arbetet är att det inte ska bli ett skolmisslyckande. 
Relationsskapande är grunden och man arbetar med att skapa trygghet, 
förutsägbarhet och sammanhang för varje elev. Kompetenser vid sidan av lärare är 
socialpedagog och kurator. Personalen har ett stort engagemang och vågar möta till 
exempel dåligt mående.   
 
I påföljande dialog i Folkhälsorådet lyfts problematiken med 18-årsgränsen, då unga 
ska byta från BUP till Vuxenpsykiatri. Flera verksamheter ser denna gräns och 
övergång som problematisk och lyfter fram att många unga inte orkar eller hanterar 
denna övergång.  
 
Folkhälsorådet tackar för en mycket intressant presentation.  
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FHR § 14 Enkätundersökning LUPP  

Information om enkätundersökningen LUPP som kommer genomföras under hösten 
(oktober-november) 2022. LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och 
är en enkätundersökning som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF) ansvar för. Trollhättans Stad planerar att genomföra undersökningen i åldern 
13-16 år, det vill säga elever på högstadiets årskurs 7-9. Undersökningen genomförs 
på skoltid. Eleverna får besvara frågor som rör deras livsvillkor, bland annat frågor 
om skola, fritid, hälsa, trygghet, demokrati och framtid.  
 
Kontoret för hållbart samhälle är ansvariga för samordning av enkäten men arbetet 
sker i samverkan, inte minst med skolan som har en viktig roll. Det är viktigt att även 
kommande analys sker i samverkan. Resultaten väntas i december och då kommer 
analysarbetet påbörjas.   
 
Information finns i PPT som bifogas protokollet.  
 
 
 
 
 
FHR § 15 Gemensam färdplan för social hållbarhet 

Presentation av arbetet med Gemensam färdplan för social hållbarhet och hur 
processen löpt på under våren samt plan för arbetet framåt.  
Av de fem prioriteringsområden som beslutades har arbete påbörjats inom fyra; 
Föräldraskapsstöd, Främja jämställdhet och förändra normer som stödjer våld, Tidiga 
insatser för att förebygga användning av alkohol, narkotika och dopning samt 
Samverka så att fler hittar vägen in till jobb – särskilt fokus på unga. I mars hölls 
workshops inom varje område i syfte att fördjupa nuläge och behov. Utifrån detta 
material pågår arbetet med att vaska fram delmål och insatser. En operativ styrgrupp 
startas upp i maj. Målsättningen är att delmål och insatser är på plats före sommaren. 
Det har varit en positiv process där verksamheterna lyft fram behovet av att mötas 
och få ta del av olika insatser inom de prioriterade områdena.  
 
Information finns i PPT som bifogas protokollet. 
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FHR § 16 Prioriteringar samt ansökningsförfarande inför budget 2023 

Inför 2023 kommer det finnas utrymme för utlysning av folkhälsomedel då ett par 
pågående utvecklingsarbeten avslutas. Totalt handlar det om1 260 000 kr för 
samverkansgrupper, projekt och övriga insatser.  
 
Beredningen föreslår att 2023 års utvecklingsmedel ska inriktas på insatser som 
bidrar till:  

• De prioriterade områdena i ”Gemensam färdplan för social hållbarhet”;  
o Samverka så att fler hittar vägen till jobb – fokus unga 
o Tidiga insatser för att förebygga ANDT 
o Främja jämställdhet och förändra normer som stödjer våld  
o Föräldraskapsstöd – föräldrar som resurs 
o Samverka för bra bostäder (livsmiljöer)  till många olika målgrupper i 

våra stadsdelar  
• Insatser som förebygger ensamhetsproblematik. 

 
Riktlinjer för ansökan arbetas fram i vilka Folkhälsorådets prioriterade områden 
framgår. Riktlinjerna skickas ut med protokollet, senast 31 maj.  
Sista ansökningsdag föreslås vara den 23 september 2022.  
I riktlinjerna framgår också att ansökningarna bereds av Trollhättans Stads 
hållbarhetstrateger och att ansökan ska föredras på Folkhälsorådets första 
sammanträde under hösten (14/10). Lika så att de politiska företrädarna i 
Folkhälsorådet fattar beslut om fördelning av utvecklingsmedlen vid sammanträde i 
slutet av oktober (28/10). Därefter presenteras beviljade projekt i december. 
 
Samverkansgrupperna skickar som tidigare in sina verksamhetsplaner som underlag 
för beslut om folkhälsomedel. Verksamheter som vill ansöka om medel gör det i 
enlighet med framtagna riktlinjer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Presentation (PPT) på sammanträdet (som också bifogas protokollet).  
 
Beslut 
 
Folkhälsorådet ställer sig bakom förslag om prioriteringområden för utvecklingsmedel 
2023. 
Folkhälsorådet ställer sig bakom förslag för ansökningsförfarande.  
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 FHR § 17 Rapportering – aktuellt inom folkhälsoområdet 

Carin Ramneskär, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden norra (HSNN), informerar 
om nämndens arbete. HSNN är en beställarnämnd vilket innebär att nämnden 
beställer vård för nämndens område, bland annat primärvård. Nämnden arbetar 
regelbundet med dialoger, bland annat dialog med brukarorganisationer och 
kommuner. Nämnden får också statistik- och kunskapsunderlag om till exempel 
läkemedelsförskrivning vid olika vårdenheter. Aktuellt just nu är att regionfullmäktige 
beslutat om en ny organisation. Beslutet innebär att det bildas en strategisk hälso- 
och sjukvårdsnämnd, en operativ hälso- och sjukvårdsnämnd samt fem delregionala 
nämnder. Inom de delregionala nämnderna kommer folkhälsoavtalen landa. 
 
Rapportering från utskottet för social hållbarhet. Under våren pågår utvärdering och 
revidering av riktlinjer för Trollhättans Stads sociala investeringsmedel. Bakgrunden 
är att nuvarande riktlinjer har några år på nacken och att det hänt mycket inom 
området. Förslaget just nu är att, precis som folkhälsomedlen, tydligare prioritera 
vissa områden och även här är riktningen att det då blir prioriteringsområdena i 
”Gemensam färdplan för social hållbarhet” som lyfts fram. Trollhättans Stad har 
avsatt totalt 3 Mkr i sociala investeringsmedel.  
Kultur- och fritidsförvaltningen informerade om sitt arbete med Klubb Kul – en 
verksamhet för barn som ej går på fritids. I statistik ser vi att det är förhållandevis 
många barn i åldern 6-12 år som inte går på fritids, vilket är en utmaning. Kultur- och 
fritidsförvaltningen lyfte fram behovet av att göra gemensamma insatser kring detta. 
Planen är att frågan lyfts in i arbetet med färdplanen.  
På utskottets dagordning under våren har bland annat också uppföljning av 
folkhälsoinsatser, information om LUPP, information om föreningsstöd, årsrapport 
brottsförebyggande arbete samt socialtjänstens arbete utifrån 
desinformationskampanj varit uppe.  
 
Anna sammanfattar nuläget avseende ekonomi och pågående projekt. Information 
finns i PPT som bifogas protokollet.  
 
Rapportering och information om Healthy Cities. Information finns i PPT som bifogas 
protokollet. 
 
Information om att Jörgen och Anna kommer träffa HSNN för halvtidsuppföljning av 
avtalet.  
 
Utvecklingsforum folkhälsa planerades att genomföras i mars men med anledning av 
pandemin beslutades att skjuta på genomförandet. Då många utbildningsinsatser 
och konferenser skjutits fram var det svårt att hitta en tid under våren. Initialt 
diskuterade vi att skjuta fram det till hösten men landade i att det är bättre att ta nya 
krafter nästa år då vi går in i en ny mandatperiod.  
 
Påminnelse om regionens Regionens folkhälsoforum 2 juni. 
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Information om höstens ”En vecka fri från våld” som kommer genomföras vecka 47. 
Vi informerar redan nu för att så många som möjligt ska vilja sluta an och medverka.  
 
 
 FHR § 18 Övriga frågor  

Jörgen Hansson informerar om samarbete med civilsamhälle. Utifrån den 
desinformationskampanj mot socialtjänsten som uppstod under våren fanns ett 
behov av att möta upp och lyssna in frågor och missförstånd. Det resulterade i ett 
antal möten med olika målgrupper där dialog hölls på ett neutralt sätt. De som 
medverkade uppskattade träffarna, behovet av att mötas och förstå varandra 
synliggjordes. Träffarna har sedan fortsatt men utifrån Rasmus Pauldans planerade 
besök. Sammanfattningsvis har det varit framgångsrikt och vi planerar att fortsätta 
träffas även då det inte är ”skarpt läge”.  
 
Peter Jakobsson informerar om att Omsorgsförvaltningen och Kultur och 
fritidsförvaltningen stöttar en aktivitetsdag med Parasportförbundet och Parakraft den 
30 maj. Inbjudningar har gått till särskola, särskilt boende, civilsamhälle, föreningsliv 
och studieförbund.  
 
Monica berättar om en konferens, arrangerad av Svenska Kyrkan, som hon deltagit 
på ”Framtiden bor hos oss” – ett nätverk inom Svenska kyrkan och med fokus på att 
möta nutidens utmaningar i utanförskapsområden. Monica lyfter fram Svenska 
Kyrkans fantastiska arbete i Trollhättan, inte minst med anledning av Rasmus 
Paludans besök där de bland annat varit stödjande gentemot de muslimska 
företrädarna.  
 
 
 

FHR § 19 Mötets avslutande 

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