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Folkhälsorådet Protokoll 2022-12-02 
 
Plats och tid 

Stadshuset, Frendbergsrummet, kl. 09.00-12.00 
 

Beslutande 

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

Adjungerade 

Johanna Arvidsson (OF)  
Birgitta Lundskog (UTB) 
Peter Jakobsson (KFF) 
Gerd Holmgren (ASF) 
Fredrik Linnarsson (SBF) 
Christina Malmsten (ASF) 
Therese Höög (KFV) 
Jörgen Hansson (KSF) 
 

Övriga närvarande 
Anna Nyman Holgersson, sekreterare 
Jolin Sewén, Fyrbodals kommunalförbund § 35 
Ulrika Lundberg, VGR Kunskapscentrum för psykisk hälsa § 35 
Therese Nielsen Lindén, VGR § 35 
 

 
 

Vid anteckningarna 

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

Justeras 

2022- 
 

………………………………….  …………………………………. 
Ordförande, Monica Hanson  Justerande, Jennie Olsson Örn 
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FHR §28 Mötets öppnande  

Ordförande Monica Hanson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.  
 
 
FHR § 29 Val av justeringsperson 

Till justerare valdes Jennie Olsson Örn. 
 
 
FHR § 30 Föregående protokoll 

Genomgång av föregående protokoll som läggs till handlingarna.  
 
 
FHR § 31 Mötestider 2023  

24 januari kl. 9-12 
17 mars prel. utvecklingsforum folkhälsa 
5 maj kl. 9-12 
13 oktober kl. 9-12 
27 oktober (politiker – beslut budget) prel 9-11 
8 december kl. 9-12 
 
 
 
FHR § 32 Budget 2023  

Information om fördelning av folkhälsomedel 2023. Underlaget bifogas protokollet.  
 
 
 
 
FHR § 33 Nationella folkhälsoenkäten 

Presentation av utvalda delar av nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Västra 
Götalandsregionen brukar även göra sammanställningar utifrån regionalt och 
delregionalt perspektiv. Vi återkommer därför med mer data när dessa finns 
tillgängliga.   
Presentationen bifogas protokollet. Underlagen får gärna användas. För frågor kan ni 
kontakta Anna Nyman Holgersson.  
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FHR § 34 Aktuellt inom folkhälsoområdet 
Healthy Cities Annual Business Meeting gick av stapeln i Köpenhamn 22-24/11. Johanna 
Linnarsson blev då invald i WHO Healthy Cities Advisory Committee. Styrelsen för 
Healthy Cities har under året beslutat om ett tillfälligt utökat uppdrag/tjänst. Nätverket 
är i en expansiv fas just nu med flera som visat intresse för medlemskap och därför vill 
styrelsen satsa ytterligare på att nätverket ska växa. Förstärkningen av organisationen 
ska generera fler medlemmar och öka nätverkets intäkter så att denna förstärkning ska 
kunna bli permanent framöver. Sedan oktober arbetar därför Jonas Frykman, som har 
lång erfarenhet av så väl folkhälsoarbete som Agenda 2030-arbete, tillsammans med 
Johanna i det nationella uppdraget.   
 
Carin Ramneskär uppdaterar rådet om den omorganisation som verkställs vid 
årsskiftet. Den nya politiska organisationen innebär en strategisk hälso- och 
sjukvårdsnämnd, en operativ hälso- och sjukvårdsnämnd samt fem delregionala 
nämnder. Inom de delregionala nämnderna kommer folkhälsoavtalen landa. 
Regionfullmäktige valde ledamöter till styrelser och nämnder på sitt möte den 29/11. Det 
kommer dock ta ett tag innan den nya delregionala nämnden tar beslut om vilka som ska 
företräda nämnden i folkhälsoråden. Det är heller ännu inte helt klart hur 
tjänstemannaorganisationen kommer att se ut.  
 
Gerd Holmgren berättar om filmklipp som tagits fram till årets Barnahuskonferens. 
Syftet med filmen var att, utifrån ett våldsperspektiv, belysa barn och ungas situation.   
Filmen är indelat i tre åldersperspektiv. Varje åldersperspektiv inledde ett pass med 
föreläsningar på barnahuskonferensen. Vi tittar därefter gemensamt på filmen. Den 
som är intresserad av att ta del av filmen, förslagsvis som dialogunderlag i en 
arbetsgrupp, är välkommen att kontakta Gerd.  
 
 
  
FHR § 35 Tema Suicidprevention 
Under denna punkt får vi ta del av kunskap om suicidprevention och suicidpreventivt 
arbete på olika nivåer. Samtliga presentationer bifogas protokollet.  
Johanna Arvidsson inleder med att föredra regional handlingsplan psykisk hälsa samt 
regional handlingsplan för suicidprevention. Hon presenterar även vad som är på gång 
på nationell nivå.  
 
Jolin Sewén delar med sig av kunskap om suicidprevention samt informerar om sitt 
uppdrag i Fyrobdal där hon utgör stöd för det lokala suicidpreventiva arbetet.  
 
Ulrika Lundberg och Therese Lindén informerar om regionalt arbete med 
suicidprevention med fokus på hälso- och sjukvården.  
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Även beredningen för folkhälsa och social hållbarhet har de senaste åren avsatt medel 
för suicidpreventivt arbete. Bland annat har medel gått till olika utbildningsinsatser.  
Insatserna som genomförts har haft sin bäring utifrån den Länsgemensamma 
handlingsplanen för suicidprevention och då främst med fokus på den två områdena 
”Höjd kunskapsnivå” och ” Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap”. Med 
anledning av pågående omorganisation är det oklart vad som kommer ske framöver och 
vilka uppdrag berörda tjänstepersoner (Agneta Eriksson och Lars Paulsson) kommer ha. 
Därför avstod de från medverkan idag men lämnade information om tidigare genomfört 
arbete.  
 
Johanna Arvidsson avrundar med att informera om vad vi gör i Trollhättans Stad just nu 
och vad som är på gång.  
 
 
 
FHR § 37 Mötets avslutande 
Ordförande Monica Hanson tackade deltagarna för dagens möte och avslutade 
detsamma. 
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