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Folkhälsorådet Protokoll 2022-10-14 
 
Plats och tid 

Folkets hus, Lokal Kronos, kl. 09.30-12.00 
 

Beslutande 

Monica Hanson (ordf.) (KS)  
Louise Olsson (KS) 
 

Adjungerade 

Johanna Arvidsson (OF)  
Birgitta Lundskog (UTB) 
Peter Jakobsson (KFF) 
Gerd Holmgren (ASF) 
Fredrik Linnarsson (SBF) 
Christina Malmsten (ASF) 
Stella Skalja (ASF) 
Jan-Erik Aronsson (KFV) 
Viktor Prästbacka (Polismyndigheten) 

Övriga närvarande 
Anna Nyman Holgersson, sekreterare 
Anna Bergkvist, UTB § 20-24 

 
 

Vid anteckningarna 

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

Justeras 

2022- 
 

………………………………….  …………………………………. 
Ordförande, Monica Hanson  Justerande, Louise Olsson 
 

 

 

 

 

 
 
 



  
 2 (5) 

Justerarnas signatur Utdragsbestyrkande 
 

Folkhälsorådet 
Protokoll 2022-10-14 
 

 
 

FHR §20 Mötets öppnande  

Ordförande Monica Hanson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.  
 
 
FHR § 21 Val av justeringsperson 

Till justerare valdes Louise Olsson. 
 
 
FHR § 22 Föregående protokoll 

Genomgång av föregående protokoll som läggs till handlingarna.  
 
 
FHR § 23 CAN-undersökning 2022  

Drogförebyggande samordnare Stella Skalja presenterar resultat av 2022 års 
drogvaneundersökning. Presentation och material bifogas protokollet. På regionens 
hemsida (länk nedan) kan du också läsa mer om resultaten. 
CAN-drogvaneundersökningen - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 
 
 
Sammanfattningsvis är trenden att de flesta ungdomar väljer att inte använda varken 
tobak, alkohol eller narkotika. Dock finns oro över utvecklingen kring användningen 
av vitt snus, e-cigaretter och lustgas. Det är en positiv utveckling där det långsiktiga 
arbetet har gett resultat.  
 
Mer resultat kommer senare under hösten. 
 
 
 
FHR § 24 Presentation av ansökningar inför budget 2023  

Presentation av de ansökningar som har inkommit till Folkhälsorådet: 
 
Ansökningar utvecklingsprojekt/insatser: 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen: Nätverkslag 
Christina Malmsten föredrar ansökan som avser uppstart av så kallade nätverkslag. 
Nätverkslag som metod syftar bland annat till att öka delaktigheten bland barn och 
unga som är eller riskerar att hamna i riskzon för utanförskap, kriminalitet, 
droganvändning eller psykisk ohälsa och att mobilisera nätverket runt den unge. 
Ansökan avser 2 tjänster under drygt 3 år som ska leda och driva nätverksarbetet i 
Trollhättans stad, hålla nätverksmöten, hålla framtidsmöten (inriktning unga och 
kriminalitet) samt driva SIG (sociala insatsgrupperna) runt om på stadens skolor. 
 
 
 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/statistik-publikationer/aterkommande-aktiviteter/can-drogvaneundersokningen/
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Utbildningsförvaltningen: Föräldrautbildning 
Anna Bergkvist föredrar ansökan som avser Förebyggande utbildning tillsammans 
med föräldrarna på Vällingklockans förskola. Insatsen innebär att förskolan 
tillsammans med polisen och socialtjänsten anordnar en utbildning för föräldrar med 
annat modersmål än svenska. Insatsen har initierats av förskolerektor och testats 
med goda resultat. Intentionen framåt är att stärka upp, utveckla och kvalitetssäkra 
insatsen som en metod i arbetet med Färdplan för social hållbarhet.  
 
Utbildningsförvaltningen: Fler barn i förskolan 
Anna Bergkvist föredrar ansökan som avser att utarbeta en modell och rutin för hur vi 
genom den uppsökande verksamheten kan öka andel barn som står utanför 
förskolan att ta del av förskolans undervisning och lärande. 
 
Kunskapsförbundet: Organiserad spontanidrott 
Jan-Erik Aronsson föredrar ansökan som avser öppna prova på tider, för 
gymnasieungdomar i åldern 16-20 år, under ledning av studenter från Högskolan 
Väst. Syftet är att genom positiva förebilder skapa målbilder inför framtida val och 
vidare utbildning samt bidra till förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Samverkan mellan 
gymnasieskola, kultur- och fritid, Högskolan Väst och föreningsliv.  
 
 
Arbetsgrupper: 
ANDTS-arbete: 
Stella Skalja föredrar ANDTS-arbetets plan som utgår från den nationella ANDTS-
strategin och Färdplan för social hållbarhet. Ansökan avser dels befintliga metoder, 
Krogar mot knark samt 100% ren hårdträning. Dessa planeras att implementeras i 
ordinarie verksamhet inom snar framtid. Dels avser ansökan informationsinsatser, 
utbildningar och föreläsningar. Dessa är inte spikade ännu utan utfår från de 
utmaningar och behov som bland annat framkommit i CAN-enkäten.   
 
Kvinnofridsgruppen: 
Gerd Holmberg och Anna Nyman Holgersson redogör för Kvinnofridsgruppens plan. 
Kvinnofridsgruppen vill under 2023 prioritera En vecka fri från våld, Barnkonferens, 
informationsinsatser samt stötta insatser som går i linje med arbetet inom 
färdplanens prioriterade område. 
 
Sex- och samlevnadsgruppen: 
Sex- och samlevnadsgruppen vill under 2023 fortsätta med 
inspirationsdagarna/föreläsningarna och även bjuda in andra pedagoger för att 
bredda kunskapen utifrån resultatet i enkäten som tidigare genomförts. Under Vecka 
Sex planerar också arbetsgruppen att tillsammans med personalen på stadens 
fritidsgårdar lyfta ungdomars rätt till kunskap kropp, sex och relationer. Under året 
planeras också nytt material om t.ex. samtyckeslagen spridas och Sex- och 
samlevnadsgruppen har en viktig kompetenshöjande funktion i sina respektive 
organisationer. Vidare planeras för en kompetenshöjande insats för sex- och 
samlevnadsgruppens medlemmar.  
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FHR § 25 Aktuellt inom folkhälsoområdet 

Ekonomisk avstämning – genomgång av utvecklingsprojekt och aktiviteter 2022. Vi 
följer budget och har eventuellt också lite utrymme för att stötta mindre aktiviteter. 
Bland annat har förfrågan kommit från projektet Hälsopromotörer i tandvården som 
önskar köpa in tandborstar i arbetet med att informera föräldrar om tandhälsa på 
olika arenor. Bland annat i Familjecentrums verksamhet.  
 
Information från Västra Götalandsregionen. Det pågår en omorganisation som 
innebär relativt stora förändringar. Det kommer bildas en strategisk hälso- och 
sjukvårdsnämnd, en operativ hälso- och sjukvårdsnämnd samt fem delregionala 
nämnder. Inom de delregionala nämnderna kommer folkhälsoavtalen landa.  
Beredningen folkhälsa och social hållbarhet försvinner och avdelningen för folkhälsa 
och social hållbarhet upphör vid årsskiftet. Det operativa arbetet ska fördelas ut. Den 
nya organisationen ska gälla från och med årsskiftet.  
Regionen vidarebefordrar också information om att NU-sjukvården tillfälligt tar över 
driften av närsjukhusen i Fyrbodal.  
 
Info från Utskottet för social hållbarhet 
Under hösten har vi haft Färdplan för social hållbarhet som tema och har längre 
presentationer om varje prio-område.  
Utskottet beslutade att bevilja sociala investeringsmedel för att växla upp arbetet med 
”Utökade hembesök” .  
Vid senaste utskottet fick vi också en presentation om vad den nya lagen, som berör 
brottsförebyggande arbete i kommuner, innebär.  
 
Aktuellt just nu är: 

• Vecka fri från våld v.47 – Gerd berättar om flera planerade aktiviteter, bland 
annat Kvällsföreläsning med Nadim Ghazale på Kronan och ljusmanifestation 
som Kvinnojouren Duvan och Tjejjouren Eva kommer att arrangera. Håll 
ögonen öppna och medverka gärna i aktiviteter, eller ta egna initiativ för att 
uppmärksamma orange week.  

 
• LUPP-enkäten som genomförs v. 45-46 

 
• Healthy Cities Höstmöte Stockholm 25-26/10 där Nationella samordnaren för 

Agenda 2030 kommer presentera arbetet med Agenda 2030 med särskilt 
fokus på pågående piloter kring barn och unga. Monica, Anna, Peter Göthblad 
och Johanna Linnarsson (som också är nationell samordnare för Healthy 
Cities) kommer åka dit. Vi återkopplar vad vi fått till oss på decembermötet.  

 
• I arbetet med Färdplan för social hållbarhet har vi arbetat med att rigga 

delprocesserna och har startat upp så smått. En temawebb har lanserats ”En 
plats för alla” som kommer vara plattform för arbetet framåt. Det är ett stort 
arbete med flera delprocesser som sannolikt kommer löpa på i olika tempon. 
Det märks att vi successivt kopplar ihop olika arbeten och processer med stöd 
av färdplansarbetet.  
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Kort om ”Aktivitetsrundor”- Anna har fått påringning av ”Träning i livet” som har ett 
koncept med skyltar för så kallade aktivitetsrundor. Vi (Anna och Johanna 
Linnarsson) har kikat på det och det verkar vara ett ganska enkelt och förhållandevis 
billigt koncept och undrar om det finns intresse från t.ex. Kultur och fritid och/eller 
Samhällsbyggnad att testa. Kanske en ansökan på sikt?  
 
 
FHR § 26 Övriga frågor 
Jan-Erik informerar från Kunskapsförbundet Väst och Vuxenutbildningen att de 
startar upp vuxenutbildning i Kronogården från och med måndag den 17 oktober. Det 
är ett sätt att få fler till vuxenutbildning genom att finnas närmare målgrupper.  
 
 
  
FHR § 27 Mötets avslutande 
Ordförande Monica Hanson tackade deltagarna för dagens möte och avslutade 
detsamma. 
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