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

 
Beslutande 

 
Leif Andersson (S) HSNN v ordf 
Nils Olof Bengtsson (M) ON 
Robert Yngve (KD) BN 
Alexander Niklasson (M) HSNN 
Bengt Sandberg /(MP) MiMB tjg ersättare  
Anders R Thomson (M) UN 

 
 

Närvarande ersättare Ewa Ryberg (V) UN   
 

 

Övriga deltagare Maria Hassing Karlander, sekreterare 
Malin Strömberg, anhörigsamordnare §12 
Josefin Hansson, projektledare §12  
 

 
 

  
Justering Kommunhuset 
Sekreterare    

 Maria Hassing Karlander   
Ordförande    

 Leif Andersson (S) HSNN   
Justerare    

 Ewa Ryberg (V)   

Anslagsbevis 
Hälsorådets protokoll 2017-05-12 är justerat. 
. 
. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
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§ 10 

Justering 

Till att justera dagens protokoll väljs Ewa Ryberg (V). 
 

§ 11 

Folkhälsopris 2017 

Hälsorådets folkhälsopris skall stimulera till folkhälsoarbete och vara en uppmuntran till en förtjänt 
person eller organisation. Nomineringstiden har annonserats i dagspress, lokal annonstidning och på 
kommunens hemsida. 11 st nomineringar har inkommit till Hälsorådet. 
 

Beslut 
Hälsorådet beslutar efter genomgång av samtliga nomineringar att tilldela 2017 års folkhälsopris till 
Föreningen AXEL med motiveringen "för sitt engagemang, intresse och bemötande gentemot äldre 
personer bidrar de till ökad hälsa och välbefinnande för en stor målgrupp". 
 

§ 12 

Pågående folkhälsoarbete 

Malin Strömberg informerar om omsorgsförvaltningens arbete med våld i nära relationer och med 
anhörigstöd, två utvecklingsprojekt som förvaltningen fått folkhälsomedel för under 2016 och 2017. 
 
Josefin Hansson informerar om arbetet med arbetsintegrerade insatser i socialpsykiatrin och i LSS 
som genomförs inom ett projekt som Hälsorådet fördelat folkhälsomedel till under 2017.   
 

§ 13 

Folkhälsopolitiskt delbetänkande 

Folkhälsostrategen presenterar det delbetänkande som kommissionen för jämlik hälsa lämnat till 
regeringen. Kommissionen för jämlik hälsa har till uppgift att lämna förslag som kan bidra till att 
hälsoklyftorna i samhället minskar. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål 
om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionen verkar som en 
politiskt oberoende kommitté och ska senast 31 maj 2017 överlämna sin slutrapport till regeringen. 
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§ 14 

Rapporter och information 

Byggnadsnämnden - Robert Yngve gör en rättelse av information som lämnades på föregående 
möte gällande antagna folkhälsomål i Byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden har inte antagit 
folkhälsomål, rätt information är att arbete pågår med att ta fram mål. 
 
Utbildningsnämnden - Anders Thompson berättar att folkhälsa finns som en stående punkt på 
dagordning på nämndens möten. Ewa Ryberg informerar om att gratis sommarlovsaktiviteter för 
barn mellan 6 och 15 år erbjuds och att en fin folder har tagits fram som ska skickas ut till föräldrar 
och målsmän. 
 
Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden - Alexander Niklasson informerar om att nämnden vill satsa 
mer på primärvården. Digitala ungdomsmottagningar ska öka tillgängligheten för ungdomarna 
tillsammans med utökade öppettider. Andelen vårdskador har minskat och arbetet med E- hälsa 
pågår vilket bidrar till fler funktioner och ökad tillgänglighet för patienterna. 
 
Omsorgsnämnden - Nils Olof Bengtsson informerar om att efterfrågan på omsorgstjänster, 
hemtjänst och säboplats har minskat kraftigt. Detta är en stor omställning för förvaltningen i att 
anpassa verksamheten efter behoven. Genomförande av äldreomsorgsplanen pågår. På IFO pågår 
arbete med att försöka hitta hemmaplanslöningar för att undvika placeringar. Omsorgsnämnden har 
föreslagit Kommunstyrelsen att fatta beslut om att erbjuda asylsökande ungdomar som fyller 18 år 
och som kommit till Sotenäs före 2017, att få stanna i Sotenäs.  
 
Ewa Ryberg informerar om det idag är massagens dag. 
 
Folkhälsostrategen informerar om att polisen och kommunen nu tillsammans tagit fram ett 
medborgarlöfte vilket bland annat baseras på en enkätundersökning som genomfördes bland 
kommuninvånarna i februari månad. Informationen ligger på kommunens hemsida. 
 
Arbete med nytt avtal och inriktningsdokument kring ungdomsmottagningen pågår i samarbete med 
Hälso- och sjukvårdsnämnden kansli. 
 
Anders Thompson meddelar att han avslutar sitt uppdrag som ledamot i Hälsorådet. Hälsorådet 
tackar för gott samarbete och önskar Anders lycka till. 
 
 
 


	§ 10
	Justering
	§ 11
	Folkhälsopris 2017
	Beslut

	§ 12
	Pågående folkhälsoarbete
	§ 13
	Folkhälsopolitiskt delbetänkande
	§ 14
	Rapporter och information

