
 

 

 

Välkomna till Trollhättan för Höstmöte och strategisk 

grupp 17/10 och 18/10 2019 hälsar Trollhättan och 

ordförande Frida Trollmyr! 



Översikt 

17/10  kl. 10.00 - 16.00  Strategiska gruppen Plats: Scandic Swania hotell  

Dagens fokus: Våra hemmaplaner krympande ekonomi och våra frågor. Läget, kopplingar till 

idéskrifterna och koordinering av nätverket framöver. 

 17/10  från 17.00 och 18/10 Höstmöte 

Tema: Vi lägger tillsammans inriktningen för nästa Fas med 

Healthy Cities. Vart är vi på väg och vart ska vi under 20-talet på 

väg mot 2030.  

17/10  17.00 – 19.15  Plats: Scandic Swania Trollhättan 

18/10  8.30 -14.00 Plats: Scandic Swania Trollhättan 

 

Detaljprogram 

17/10  kl. 10.00 - 16.00  Strategiska gruppen  

 Kerstin och Mariannes kvart 

 Rundan vad händer på hemmaplan, förändringar i styrning organisation och uppdrag.  

 Koordineringen av nätverket, utgångspunkt junimötet. Vad vill ni addera? 

 Lunch 

 Idéskrift styrning och ledning  

 Tillitsfrämjande planering går det att planera och bygga  fysiska platser för existentiella 

diskussioner? Vi arbetar utifrån  en av de största bristvarorna i vår tid och kopplar till idéskriften 

om tillitsfrämjande planering. 

 

 

 

 

 

 



Höstmöte 17/10 och 18/10 

17/10 

17.00 -17.10 Välkommen Frida Trollmyr Kommunalråd Malmö samt Monica Hanson kommunalråd 

Trollhättan 

17.10 -17.20  Healthy Cities på tio minuter  vilka frågor driver vi? Frida Trollmyr 

17.20 – 19.30 Hur navigerar vi de övergripande  tvärsektoriella utmaningarna jämställdheten, 

jämlikheten och miljön när kostymerna på våra hemmaplaner krymper? Hur tänker vi kring 

utrymmet att minska de påverkbara klyftorna i hälsa? Vad behöver vi göra och varför? Inspel och 

samtal. 

19.30  Middag 

18/10 

8.30 – 14.00   

Nästa utvecklingsfas för Healthy Cities är här!  Fas VII. Vi utforskar vart vi är på väg under 2020-

talet med sikte på 2030.  Var befinner vi oss nu? Vad har vi gjort  och varför? Vart ska vi? Vilka utmaningar behöver 

vi ta oss an och varför? Under dagen kommer vi att lägga nätverkets inriktning för de närmaste åren.  

Till vår hjälp har vi Lawrence Flynn en av Sveriges absolut mest erfarna processledare, 

ledarskapsutvecklare m.m. Läs mer om Lawrence i det bifogade dokumentet. 

14.00-14.05 Avslut 

Anmäl dig via denna länk: 

 https://www.simplesignup.se/private_event/157032/4c3dc10ba6 

 

Information hotellbokning 16-18 oktober: Boka senast 2/10 om du vill vara säker på att få ett rum. 

 Pris per rum per natt inkl. moms och frukostbuffé:  1,050 kr för enkelrum / 1,150 kr för dubbelrum. 

Bokning av logi görs enklast via hemsidan: www.scandichotels.com, skriv in hotell Scandic Swania och ange bokningskod: 

BSOF161019. 

Välj mellan enkelrum eller dubbelrum. Det går också att ringa till Scandics centralbokning eller boka direkt via hotellet. 

swania@scandichotels.com, 0520-890 00. Via telefon: uppge samma kod. 

 Faktura: 

För fakturering av logi behöver du vara kund hos Scandic med fakturaavtal. 

Ett underlag ska ha inkommit till hotellet via: swania@scandichotels.com senast 3 dagar innan ankomst. 

I underlaget ska företagsnamn, fakturaadress, organisationsnummer, ev referens samt namn på den som ska bo framgå.  
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