
 

 
 
Protokoll styrelsemöte 2020-08-14 
§ 61 - § 73 
Datum: 2020 - 08- 14 kl. 13.30 – 15.00 
Plats: Digitalt möte via Teams 
Medverkande: Frida Trollmyr ordförande Malmö, Monica Hansson vice ordf. Trollhättan, 
Fredrik Hansson Luleå, Katerina Gustafsson Falun, Camilla Neptune Lund, Ulf Hanstål 
Västra Götalandsregionen samt Johanna Linnarsson koordinator. 
 
§ 61 Mötets öppnande 
 Ordförande Frida Trollmyr hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 62 Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkännes.    
 
§ 63 Val av justerare  
Till dagens justerare utses Monica Hanson.  
 
§ 64 Healthy Cities webbinarium 15/9 
Koordinatorn gick igenom upplägget för det planerade webbinariet 15 september. Efter förra 
styrelsemötet gjordes valet att endast gå vidare med företaget Altitude meetings vad gäller 
tekniken för webbinariet. Anledningen var att det redan var kort om tid samt att deras begärda 
ersättning var förmånlig för uppdraget. Kostnad för tekniken blir 12 500 kr. Gällande 
moderatorskapet har frågan gått till Anna Balkfors som tackat ja till uppdraget utan ersättning. 
Förslag om att seminariet bör spridas utanför nätverkets medlemmar för att marknadsföra 
nätverket. 
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna valet av Altitude meetings för att genomföra ett 
digitalt webbinarium. Detta mot en kostnad på 12 500 kr. Styrelsen beslutar även att det 
blir ett öppet seminarium där andra utanför nätverket kan delta.  
 
§ 65 Remiss kring standardförslag:  
Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för 
genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling 
Underlag har varit utsänt. Healthy Cities nätverket har beretts möjlighet att svara på remissen 
Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för 
genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Avsikten är att förslaget ska 
fastställas och ges ut som svensk standard. Denna standard syftar till att ge vägledning till 
förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner i arbetet med att, i sin ordinarie 
styrning och ledning, integrera och förstärka hållbar utveckling samt främja samverkan för att 
bidra till att uppfylla FN:s Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Remissvaret 
baseras på inspel från nätverkets medlemmar.  
Beslut: Styrelsen beslutar att ställa sig bakom remissvaret och skicka in till Svenska 
Institutet för Standader, SIS.  



§ 66 Höstmöte i Falun 22–23 oktober 
Med tanke på att rekommendationerna kring Covid-19 kvarstår så lyfts förslaget om att hålla 
höstmötet digitalt. Det skulle innebära att Falu kommuns värdskap skjuts fram till årsmötet 
för 2021. Förslaget är att höstmötet hålls som heldag den 22 oktober. 
Beslut: Styrelsen beslutar att Healthy Cities höstmöte 2020 hålls digitalt under en 
heldag den 22 oktober. Styrelsen beslutar även att skjuta fram Falu kommuns värdskap 
till årsmötet 2021. Koordinatorn får i uppdrag att arbeta fram ett program för dagen 
utifrån styrelsens diskussion samt kontakta Falun. 

§ 67 Mötesdatum 2021 
Datumförslag för årsmöte 2021 är 18–19 mars alt. 25–26 mars. Datumförslag för höstmötet är 
21–22 oktober. 
Beslut: Styrelsen beslutar att lägga årsmötet 18–19 mars 2021 med reservation för att 
detta måste stämmas av med Falu kommun. Styrelsen beslutar att lägga höstmötet den 
21–22 oktober 2021. 

§ 68 Advisory board och opinionsbildning 
Frågan diskuterades om nätverket ska ha en advisory board knuten till sig. Ett förslag är att 
inleda med att bestämma vad syftet med den ska vara. När det gäller opinionsbildning så är 
det bra om detta diskuteras med strategerna i nätverket och kommer som förslag till styrelsen 
att fatta beslut om. 
Beslut: Styrelsen beslutar att alla ledamöter funderar på syfte med advisory board till 
nästa gång för att fortsätta diskussionen då. Gällande opinionsbildning får koordinatorn 
i uppdrag att prata med strategerna om förslag på frågor att driva i nätverket.  

§ 69 Politisk kommitté inom WHO:s Europeiska Healthy Cites nätverk 
Det har skickats ut en förfrågan till alla städer och nationella nätverk i WHO:s Europeiska 
Healthy Cities nätverk för att föreslå nominering för medlemskap i en politisk kommitté. 
Kommittén är till för att sätta den strategiska inriktningen för WHO:s Europeiska nätverk 
under fas VII. Varje stad eller nationellt nätverk kan endast nominera en kandidat. Det finns 
kriterier för att kunna nomineras som bland annat handlar om att det bör vara ett 
kommunalråd, kunna förstå och uttrycka sig på engelska, delta på möten m.m. 
Beslut: Styrelsen beslutar att skicka ut förfrågan till politikerna i det svenska nätverket 
för att se om det finns ett intresse. Därefter kan ett beslut tas om nätverket vill nominera 
någon och i så fall vem. 
 
§ 70 Information 

• Digital seminarieserie Crossing borders 2 september 
Det tredje och sista seminariet i serien är planerat till 2 september kl. 13.00-
16.15 och har inriktningen barn och ungas perspektiv.  

• Ansökan WHO 
Inför Fas VII behöver alla Healthy Cities medlemmar i WHO ackrediteras. 
Detta sker i två delar; en inledande anmälan och vidare en ansökan. Svenska 
nätverket har skickat in anmälan om att fortsatt vara medlem och själva 
ansökan håller Kerstin på att skriva ihop.  

• Forskningsstudien avseende beslutsprocesser 2020 
Forskarna från Umeå universitet har haft en första avstämning av enkätsvaren 
med närmaste referensgruppen och planerar nu för en avstämning med 
samtliga som deltagit i studien. Det mötet är satt till 1 september kl. 10.30 och 
inbjudan ska ha gått ut till samtliga deltagare. 



• Ansökan om medel till nätverket 
Ansökan om ekonomiskt stöd till nätverket fick återtas från 
Socialdepartementet då de inte hanterar medel. Ordföranden hänvisades istället 
till Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen och har inledningsvis skickat 
en förfrågan till Folkhälsomyndigheten. 
 

Beslut: Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 
 
§ 71 Nästa styrelsemöte 
Beslut: Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte blir den 2 oktober kl. 13.30-15.00. 
 
§ 72 Övriga frågor 
Johanna påminner styrelsen att det finns möjlighet att få en introduktion till Healthy Cities 
nätverket.  
 
§ 73 Mötets avslutande 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
……………………...    
Frida Trollmyr 
Ordförande     ………………………. 
     Johanna Linnarsson 

sekreterare  
 Justeras:    den  28/8  2020 
 
……………………… 
Monica Hanson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


