
 
Program årsmöte Healthy Cities 2016 
Tisdag 15/3 

11.00–12.15  Välkommen till en guidad vandring där vi visar hur Street Art och 

skulpturer fyller det offentliga rummet i Borås.  
Det ger alla tillgång till konsten och samtidigt ökar man den upplevda tryggheten.  
Vandringen utgår från entrén vid Textile Fashion Centre. 

12.15 -13.15  Lunch på Textile Fashion Centre 

13.15 – 13.30     Välkommen till Borås och Nationella Healthy Cities nätverket 
Anette Carlsson vice ordförande Kommunstyrelsen Borås Stad  
och Ida Legnemark ordförande Nationella Healthy Cities nätverket 

13.30–14.30 Att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. 
Yassin Ekdahl sekreterare  hos Mona Sahlin 
Vi får höra om Mona Sahlins uppdrag som nationell samordnare för att förbättra samverkan mellan 
myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå när det gäller 
arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Samordnaren ska även verka för 
att kunskapen om våldsbejakande extremism ökar och att förebyggande metoder utvecklas. 
Uppdraget redovisas i juni 2016. 

14.30–15.00 Presentationsrunda 

15.00  Kaffe 
15.15 – 15.45 
Borås En kommun fri från våld 
Lina Dimming, projektledare Borås stad 

En kommun fri från våld är ett unikt projekt där Borås Stad, tillsammans med Västerås stad och 
riksorganisationen Män för Jämställdhet utvecklar en kommunövergripande modell för 
våldsförebyggande arbete med barn och unga. 

 

 

 



15.45 – 16.15 

När det svåraste händer, Trollhättan fem månader senare reflektion. 

Monica Hanson Trollhättans stad vice ordförande i Kommunstyrelsen, ordförande i folkhälsorådet 
och utskottet för social hållbarhet m.m.  

Mats Wiking Trollhättans stad ordförande i utbildningsnämnden, ledamot i Kommunfullmäktige, 
ledamot i Folkhälsorådet m.m.  

Monica och Mats delar med sig av tankar, lärdomar och förhoppningar för framtiden. 

16.15 – 16.25 

Idéskrift styrning och ledning. 

Nationella Healthy Cities nätverkets arbetsgrupp 

Arbetsgruppen informerar kort om arbetet. 

16.25 – 17.00  

Arbete i grupper utifrån huvudfrågeställning som sänds ut i förväg 

 

17.00–17.10 

Information om Healthy Cities. 

Ida Legnemark ordförande och Kerstin Månsson koordinator 

 

17.10  Bensträckare inför årsmötesförhandling 

 

17.15 – 18.45  Årsmötesförhandling 

Förhandlingen sker i enlighet med särskild utsänd kallelse och dagordning. 

 

19.30  Borås Stad bjuder in till middag med underhållning. 

 



 

Onsdag 16/3 

8.30–8.40 Välkommen tillbaka kort reflektion över gårdagen 

Ordförande Ida Legnemark 

8.40- 9.55  Skövde. Nya portar för ungas delaktighet – forskningssamverkan för 

verksamhetsutveckling 
Susanne Sandgren, barn- och ungdomsstrateg Skövde kommun 

Erik Andersson, forskare och lektor i pedagogik, Högskolan i Skövde  

Projektet har fått nationell uppmärksamhet. Forskare har kritiskt granskat kommunens 
ungdomspolitiska arbete med fokus på ungas möjligheter att delta och ha inflytande i politiska 
beslutsprocesser. Presentation och information om hur Skövde tagit sig an resultaten blandas med 
att vi har ett kritiskt samtal tillsammans. 

9.55 – 10.15  Kaffe 

10.15 - 10.30  Kollegial granskning mellan två medlemskommuner 

Marianne Dock och Kerstin Månsson 

10.30 - 11.30  Låt fler forma framtiden! 

Adiam Tedros har ingått i sekretariatet för 2014 års demokratiutredning. Hon är fil dr i 
offentlig förvaltning från Göteborgs Universitet. I sin forskning har hon särskilt belyst frågor såsom 
storstadspolitik, politiska beslutsprocesser, social exkludering och segregation. 

Reflektioner om delaktighet och jämlikt inflytande med utgångspunkt i 2014 års demokratiutredning.  
Presentationen kommer att fokusera på förslag och bedömningar från Demokratiutredningen som 
syftar till att öka och bredda engagemanget i den representativa demokratin.  

11.30–12.00 Arbete i grupp 

Reflektion över vad vi hört och vad det innebär. 

12.00–12.15  Tack och snabb utcheckning från samtliga. 

12.15  Lunch 

13.00 – 15.00 Möte NHC:s strategiska grupp 


