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Anslagsbevis 
Hälsorådets protokoll 2016-11-25 är justerat. 
. 
. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
   

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

Leif Andersson (S) HSNN v ordförande 
Alexander Niklasson (M) HSNN 
Bengt Sandberg (MP) MiMB tjg ersättare 
Robert Yngve (KD) BN 
Anders Thompson (M) UN 

 
 

Närvarande ersättare Ewa Ryberg (V) UN  
Övriga deltagare Maria Hassing Karlander, sekreterare   

Agneta Eriksson avdelning folkhälsa Västra 
Götalandsregionen 
Maria Turesson, folktandvården 

 
 

  
Justering Kommunhuset 
Sekreterare    

 Maria Hassing Karlander   
Ordförande    

 Leif Andersson (S)   
Justerare    

 
  
Anders Thompson (M)   
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§ 23 

Justering 

Till att justera dagens protokoll väljs Anders Thompson (M). 
 

§ 24 

Information från avdelning folkhälsa VG regionen 

Agneta Eriksson från avdelning folkhälsa på Västra Götalandsregionen informerar från regionens 
och Hälso- och sjukvårdsnämnden arbete med folkhälsa och dialog förs om det gemensamma 
folkhälsoarbetet utifrån avtalet. 
Anders Thompson (M) uppmanar alla ledamöter att lyfta folkhälsofrågorna i sina nämnder. 
 

§ 25  

Budget 

Folkhälsostrategen presenterar budget för 2017. 

Beslut 
Hälsorådet beslutar att fastställa förslaget till budget för 2017. 
 

§ 26 

Information från CAN drogvaneundersökning 2016 

Folkhälsostrategen presenterar resultatet från drogvaneundersökning, genomförd av CAN, i åk 9 
och åk 2 på gymnasiet våren 2016.  
 

§ 27 

Pågående folkhälsoarbete 

Vid föregående möte efterfrågades en skriftlig rapport från projekten "Unga ambassadörer" och 
"Sotenäs, ett jämställt samhälle utan våld och droger". Rapporten presenteras kort av 
folkhälsostrategen. 
Leif Andersson (S) efterfrågar delrapport från den kartläggning som genomförts i projektet 
"Sotenäs, en jämställd kommun utan våld och droger" till första mötet 2017. Folkhälsostrategen tar 
med sig frågan till projektledaren.  
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 § 28 

Rapporter och information 

 
HSNN informerar: Leif Andersson (S) och Alexander Niklasson (M) informerar om att avtalen med 
Ungdomsmottagningarna i området är förlängda att gälla för 2017. 
Evidens Care, öppenpsykiatri har haft problem i uppstarten med journalöverföring och andra 
tekniska delar. De har nu anmält att de vill avbryta verksamheten och bryta avtalet. Diskussioner 
pågår om hur detta ska lösas. 
Två nya rehabenheter kommer att öppnas, en i Vänersborg och en i Uddevalla vilka båda omfattas 
av vårdvalet. 
 
Folktandvården, Maria Turesson informerar om att arbetet med flourlackning fortsätter i skolan 
med utökning i Hunnebostrands skola åk 1-6. Information sker regelbundet i åk 5 och 6 om 
tandhälsa. Informationsarbete pågår också på särskilda boenden och i LSS verksamheten. Ett arbete 
ska påbörjas riktat till äldre personer som ej kommer när de kallas till tandvård. Ett ombud utses 
från tandvården för att arbeta med detta. Information om tandvård finns nu på 22 olika språk. 
Information ges på Familjecentralen om förebyggande åtgärder för god tandhälsa. 

 

§ 29 

Sammanträdesdatum 2017 

Hälsorådets beredning föreslår följande sammanträdesdatum för 2017: 
3/3     kl. 09.00-12.00 
12/5   kl. 09.00-12.00 
22/9   kl. 09.00-12.00 
17/11 kl. 09.00-12.00  

Beslut 
Hälsorådet beslutar enligt beredningens förslag. 

 

§ 30 

Övriga frågor 

Anders Thompson (M) lyfter frågan om att få kännedom om och att delta i kompetensutveckling för 
politiker inom folkhälsoområdet. Folkhälsostrategen informerar om att alla inbjudningar vilka berör 
området skickas via mail till ledamöterna i Hälsorådet. Finns intresse hos enskild ledamot bör 
deltagande stämmas av med ordförande i Hälsorådet innan anmälan. 
Agneta Eriksson informerar om en konferens om fullföljda studier i Göteborg den 27 feb. Inbjudan 
kommer inom kort. 
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