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Justerarnas signatur Utdragsbestyrkande 
 

Folkhälsorådet 
Protokoll  

Folkhälsorådet Protokoll 2022-10-28 § 28-33 
 
Plats och tid 

Stadshuset Trollhättan, lokal Trollywood, kl. 9.00-11.00 
 

Beslutande 

Monica Hanson (ordf.) (KS)  
Carin Ramneskär (v. ordf) (HSNN) 
Jennie Olsson Örn (KS) 
Louise Olsson (KS)  
 
 
 

Övriga närvarande 
Anna Nyman Holgersson, sekreterare (KSF) 
Jörgen Hansson, kontorschef (KSF) 
 
 
 
 
 

Vid anteckningarna 

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

Justeras 

2022- 
 
 
………………………………….  …………………………………. 
Ordförande, Monica Hanson  Justerande, Carin Ramneskär 
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Folkhälsorådet 
Protokoll 

 

FHR § 28 Mötets öppnande 

Monica Hanson, ordförande, hälsar välkommen.  
 
 
FHR § 29 Val av justeringsperson 

Carin Ramneskär valdes att justera protokollet. 
 
 
FHR § 30 Budget 2023 KS 2022/ 00698 041 

Beslut om folkhälsobudget 2023 och Folkhälsorådets inkomna ansökningar, vilka 
föredrogs på senaste sammanträdet med Folkhälsorådet den 14 oktober. Inför 
sammanträdet har underlag och ansökningar skickats ut. Hänsyn tas till de riktlinjer för 
projektansökningar som tidigare antagits av folkhälsorådet. Ledamöterna enas om ett 
förslag till budget för 2023.  
 
Förslaget innehåller medel till folkhälsostrategtjänsten, prioriterade 
samverkansgrupper; Kvinnofridsgrupp, Sex och samlevnadsgrupp och 
Drogförebyggande arbete samt projekten Förebyggande utbildning tillsammans med 
föräldrarna på Vällingklockans förskola och Förskola för fler barn.  
Inom ramen för budget 2023 ryms även pågående långsiktiga projekt som 
Folkhälsorådet tidigare (2019) beslutat om och som löper över flera år; Tidigt stöd till 
unga lagöverträdare (2020-2023) och Förstärkt språkutvecklande förskola (2020-2022 
uppskjutet på grund av pandemin till 2021-2023). Folkhälsorådet avsätter även medel 
under posten Utrymme för övriga folkhälsoinsatser för att kunna genomföra 
Utvecklingsforum folkhälsa under 2023 samt framtagande av rapportunderlag för 
LUPP-undersökningen.  
 
För att kunna bevilja de projekt och insatser som ledamöterna föreslagit krävs viss 
omfördelning inom ramen för de ansökta medlen. En åtgärd är att minska 
Drogförebyggande arbete med motivering att insatser går att genomföra trots en något 
minskad summa. Vidare betonar Folkhälsorådet att insatserna Krogar mot knark och 
100% ren hårdträning bör ses som implementerade från och med 2024. Anna Nyman 
Holgersson får i uppdrag att förankra förutsättningarna med drogförebyggande 
samordnare.  
 
Folkhälsorådet avslår Kunskapsförbundet Västs ansökan om Organiserad spontanidrott 
men är positiva till initiativet. Folkhälsorådet gör därför ett tillägg att uppdra åt Anna 
Nyman Holgersson att föra dialog med Kunskapsförbundet, Vänersborgs kommuns 
folkhälsosamordnare, Kultur- och fritid samt SISU kring samarbete. Vidare lämnas 
utrymme för en viss ekonomisk stöttning av projektet 2023 om en samlad ansökan 
inkommer under året.  
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Folkhälsorådet 
Protokoll 

 
 
 
Beslut: 

Folkhälsorådet beslutar att godkänna förslaget till budget 2023 och skickar till 
kommunstyrelsen för fastställande. 
 
 
FHR § 31 Sammanträdestider 2023 

Förslag på sammanträdestider 2023 tas fram till Folkhälsorådets möte den 2 december.   
 

FHR § 32 Övriga frågor 
 
Fråga om projektet TUTI och om det, efter avslut, kommer implementeras. Projektet 
pågår även 2023 och vi får årliga uppföljningar. Målet är att lyckade projekt ska 
implementeras efter projektslut. Projektansvariga ansvarar för detta arbete och 
Folkhälsorådet får ta del av hur det går i uppföljningarna. Det kommer också finnas 
utrymme för att efterfråga resultat i samband med att uppföljningen presenteras i 
januari.  
 
 
FHR § 33 Avslutande 

Monica Hanson tackar för och avslutar mötet. 
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