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Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl. 09.00–12.00  
 
Beslutande 

Eva Abrahamsson (M) MiMB ordf 
Nils Olof Bengtsson (M) ON 
Robert Yngve (KD) BN 
Ragnhild Selstam (M) UN 
Britt Wall (S) KS tjg ersättare 
Leif Andersson (S) HSNN 

 
 

Närvarande ersättare Bengt Sandberg (MP) MiMB  
Lena Linke (MP) ON  
Ewa Ryberg (V) UN 
 

 

Övriga deltagare Maria Hassing Karlander, sekreterare 
Jonny Melander § 2 
Elinor Hansson, miljöstrateg § 4 
Peter Bergman, räddningschef 
Eveline Savik, förvaltningschef  § 4 
   

 
 

  
Justering Kommunhuset 
Sekreterare    

 Maria Hassing Karlander   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson (M) MiMB ordf   
Justerare    

 Leif Andersson (S) HSNN   

Anslagsbevis 
Hälsorådets protokoll 2018-02-13 är justerat. 
. 
. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
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§ 1 

Justering 

Till att justera dagens protokoll väljs Leif Andersson. 
 

§ 2 

Information från Närhälsan 

Jonny Melander från Närhälsan informerar om verksamheten och den nya vårdcentralen. 
De nya lokalerna uppfyller alla krav på en modern vårdcentral gällande säkerhet, tillgänglighet, 
arbetsmiljö och sekretess. Den nya vårdcentralen samlar också igen alla verksamheter som apotek, 
ungdomsmottagning, rehab och tandläkarmottagning. Ungdomsmottagning och 
barnmorskemottagning kommer att ha tillgång till en egen entré och ett eget väntrum.  
 
Den 23 mars är det officiell invigning med öppet hus men vårdcentralen öppnar redan den 12 mars. 
Förlängda öppettider planeras och har redan delvis påbörjats.  
 
Läkarbristen är fortfarande stor och det är fortfarande så i hela Sverige. Idag finns tre ordinarie 
läkare på VC i Kungshamn och två återkommande från bemanningsföretag. Optimalt vore 4 st 
distriktsläkare samt en under utbildning. Jonny framhåller att det är mycket god tillgänglighet till 
VC i Kungshamn trots extra hög belastning under sommarmånaderna. Telefontillgängligheten är 
närmare 90-100%.  
 
Jonny informerar också om VC;s arbete med psykisk ohälsa och narkotikarelaterade problem. De 
har inget belägg för att det är en ökning av patienter med problem relaterade till dessa problem 
däremot kan de se en viss ökning när det gäller spelproblem bland ungdomar. VC hanterar bara den 
medicinska delen av problematiken men har en god samverkan med IFO kring dessa frågor.  
 
Traditionellt har det alltid funnits ett högt bruk av psykofarmaka i Sotenäs - idag försöker man hitta 
andra behandlingsalternativ som t ex sömnskolor.  
 
VC har haft fokus på suicid och suicidprevention och hela personalstyrkan på VC har utbildats i 
området.  
Eva Abrahamsson har föreslagit att en föreläsning genomförs om suicid i fullmäktige under våren.  
VC personal gör numera oftare orosanmälan till IFO även för äldre. 
  

§ 3 

Uppföljning 2017 

Folkhälsostrategen presenterar uppföljning för 2017. 
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§ 4 

Agenda 2030 

Elinor Hansson, miljöstrateg informerar om Agenda 2030 och kommunens arbete med hållbar 
utveckling. Bildspel bifogas anteckningarna. 

§ 5 

Pågående folkhälsoarbete 

Folkhälsostrategen informerar om pågående folkhälsoarbete.  
Arbetet med att genomföra "lokala genuskontrakt" pågår. Slutrapport kommer i augusti 2108. 
 
Sotenäs utnämndes 2013 till en vattensäker kommun och certifieringen gällde i 4 år. Nu ska frågan 
om kommunen ska återansöka om en ny certifieringsperiod diskuteras. Representant för Svenska 
livräddningssällskapet är inbjuden till säker och tryggmöte på torsdag 15 feb för mer information. 

§ 6 

Rapporter och information 

Folkhälsostrategen informerar om rekryteringen av en ny folkhälsostrateg. En person är erbjuden 
tjänsten och har tackat ja. Det är dock oklart när hen kan tillträda tjänsten. 
 
MiMB - utbildningar pågår och livsmedelskontroll genomförd av länsstyrelsen. 
 
HSN - Helen Andersson ny repr i Hälsorådet från HSNN 
 
KS - förnyelseberedningen har fått lite pengar till fortsatt arbete med ungdomars delaktighet. 
Pensionärerna åker gratis med kollektivtrafik fr 75 år. 
 
BN - ny ersättare från BN till Hälsorådet på gång att väljas. 
 
ON - störst oro kring personer/ungdomar med drogmissbruk.  
 
Frågan om var och vem som äger frågan om tillgänglighetsdatabasen diskuteras. Nils Olof svarar att 
frågan för tillfället ligger hos samhällsbyggnadsförvaltningen och att den bevakas. 
 
Konferens om suicidprevention erbjuds via VG regionen på 3 platser i regionen.  Inbjudan skickas 
ut, var och en anmäler sig själv.  
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