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Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn och Microsoft 
Teams kl. 08.30–12.30  
 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M) MiMB  
Mikael Andersson (-) BN 
Jeanette Loy (M) KS 
Britt Lindgren (C) ON 
Mikael Sternemar (L) SReh 
Ragnhild Selstam (M) UN 
Stig Arne Helmersson (C) SVAB 
Hans-Joachim Isenheim HSNN  
Ida Jakobsson HSNN 
 

 
 

Närvarande ersättare Lena Linke (MP) ON 
Vivian Gustavsson (S) BN 
Ewa Ryberg (V) UN 
Stellan Welin (S) MiMB 
 

 

Övriga deltagare Linda Sahlström, folkhälsostrateg 
Pia Bergenholtz, hållbarhetsstrateg 
Ann-Louise Jarnrot §19 
Daniel Nordström §19 
Tina Jörling §19 
Bo Rosendahl §19 
Patrik Rasmussen §19 
Eva-Lott Grafman §19 
Alba Bergeling §19 
Christoffer Heijerdahl §19 
 

 
 

  
Justering Protokollet justerat 2021- 05-14 
Sekreterare    

 Linda Sahlström   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson (M) Ordförande   
Justerare    

 Hans-Joachim Isenheim (HSNN) Vice 
ordförande 
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§16 

Mötet öppnas 
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§17

Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs Hans-Joachim Isenheim. 
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§18

Genomgång av dagordning 

Dagordningen godkänns. 
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§19

Uppföljning av beviljade utvecklingsmedel för folkhälsoarbete

Hållbarhetsrådet tar del av en kortfattad muntlig uppföljning av pågående insatser.  
De flesta insatser är igång men har fått ställa om. De insatser som inte har kunnat genomföras eller 
påbörjats ännu är ”En tur med soten”, ”Social fika” och ”Friskvård”.  
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§20

Folkhälso- respektive Hållbarhetspris 
Det har inkommit 6 nomineringar till folkhälsopriset och 5 nomineringar till hållbarhetspriset. 
De nominerade till Folkhälsopriset är:  

• Maria Helgesson
• Equmeniascout Smögen
• Agnetha Hellgren
• Sollidens handelsträdgård
• Petra Karlsson
• Carina Persson

De nominerade till Hållbarhetspriset är: 
• Rena Hav AB
• Hogenäs Återvinningsstation och Peder Göthesson
• Per-Olof Samuelsson
• Torbjörn Backlund och Annika Johansson Ramsviks camping Zarko AB
• Klevs Gård Bovallstrand AB Fam Christensson

Vinnarna till respektive pris kommer att offentliggöras på nationaldagen den 6 juni genom en film 
som släpps på kommunens kanaler. Fram till den 6 juni är vinnarna hemliga.  

Beslut 
Hållbarhetsrådet beslutar att bevilja Folkhälsopriset 2021 till ... och Hållbarhetspriset 2021 till ...  
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§21 

Upphäva miljöpolicy  

Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner antog under första halvåret 2016 en gemensam 
miljöpolicy, inom ramen för det miljöstrategiska samarbete som då bedrevs. Eftersom det 
miljöstrategiska samarbetet mellan de tre SML-kommunerna nu är avvecklat fyller en gemensam 
miljöpolicy inte någon funktion. Sedan den gemensamma miljöpolicyn antogs har Sotenäs 
kommuns miljö- och hållbarhetsarbete utvecklats och 18 februari 2021 antog kommunfullmäktige 
Hållbarhetsstrategi 2030 som är mer relevant avseende det miljöstrategiska arbetet.   

Yrkanden  
Mikael Sternemar (L), Jeanette Loy (M), Stig Arne Helmersson () och Britt Lindgren (C) yrkar för 
att det ska stå tydligt att miljöpolicyn ersätts med andra dokument så att det inte tolkas som att 
arbetet upphävs.  

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag och finner att 
Hållbarhetsrådet ställer sig bakom detta med tillägget.  
 

Beslut 
Hållbarhetsrådet beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att besluta om att upphäva 
”Miljöpolicy för Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner” som i Sotenäs ersätts av Sotenäs 
Hållbarhetsstrategi 2030. 
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§22 

Riktlinjer för utvecklingsmedel folkhälsoinsatser 

Det finns ett dokument som beskriver kriterier och riktlinjer för utvecklingsmedel för folkhälsoarbete, 
detta dokument uppdaterades senast 2018. Nu har en del information i dokumentet förändras så som 
namn, datum samt prioriterade områden. Ett uppdaterat förslag har därmed tagits fram där 
prioriteringarna har uppdaterats för att stämma överens och gå i linje med nationella folkhälsomål, 
Norra hälso- och sjukvårdsnämndens mål samt Sotenäs kommuns hållbarhetsstrategi 2030. 
 
En diskussion kring vikten av insatser kopplat till fysisk aktivitet och god kosthållning förs, vilket ryms 
inom mål för goda levnadsvanor.  

Beslut 
Hållbarhetsrådet beslutar att:  
-anta ”Riktlinjer för utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser” 
-fastställer att det övergripande målet för folkhälsoarbetet fortsatt är att ”Skapa förutsättningar för en 
god och jämlik hälsa hos Sotenäs befolkning” 
-prioritera utvecklingsmedel till folkhälsoinsatser som främjar goda levnadsvanor samt psykisk och 
social hälsa. 
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§23 
 
Handlingsplan/riktlinjer Hållbarhetsrådet 
Regionen har efterfrågat en handlingsplan med syftet att konkretisera vad hållbarhetsstrategin 
innebär för prioriteringar för Hållbarhetsrådets arbete under 2–4 års tid.  
Handlingsplanen blir en del i att nå kommunens mål för hållbar utveckling, utifrån de tre 
dimensionerna ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet, och bidra till effektiv hantering och 
prioritering av ekonomiska resurser under perioden för handlingsplanen. 
Ett förslag till handlingsplan för Hållbarhetsrådet 2022–2023 kan tas fram under hösten 2021 för att 
antas av Hållbarhetsrådet och skickas till Kommunstyrelsen för kännedom.  
 

Beslut   
Hållbarhetsrådet beslutar att uppdra folkhälsostrateg och hållbarhetsstrateg att ta fram ett förslag till 
handlingsplan för Hållbarhetsrådet 2022–2023 med syfte att konkretisera vad hållbarhetsstrategin 
innebär för prioriteringar i hållbarhetsrådets arbete. Handlingsplanen ersätter tidigare 
verksamhetsplaner för Hållbarhetsrådet.    
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§24 

Symbiosprojekt; Hållbar kunskapsturism och Cirkulär bioekonomi i Sotenäs 

Hållbarhetsstrategen informerar om projekten Hållbar kunskapsturism och Cirkulär bioekonomi i 
Sotenäs som Symbioscentrum och Sotenäs kommun projektleder. Hållbar kunskapsturism bedrivs 
tillsammans med samverkansparterna Lysekils, Tanums och Strömstads kommuner. Projektet syftar 
till att synliggöra hållbarhetsinitiativ, forskning och projekt på ett inspirerande sätt för besökare och 
invånare. Cirkulär bioekonomi i Sotenäs bedrivs tillsammans med samverkansparterna Klevs Gård 
och Rena Hav, projektet syftar till att öka tillgången till lokalt framställd KRAV-certifierad gödning 
som ska komma lokala jordbruks- och trädgårdsföretag till nytta. Projektet ska utreda möjligheter 
för lokal hantering av matavfall i en lokal förbehandlingsanläggning/slurryanläggning.  
Anläggningen skulle ge förutsättningar att lokalt ta vara på vårt matavfall som senare kan ge energi 
till våra lokala industrier och ge KRAV-certifierad bionäring till lokalt jordbruk.  
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§25 

Utredning insamling av organiskt avfall från kommunens verksamheter  

Symbioscentrum bedriver projektet Cirkulär bioekonomi i Sotenäs som bland annat utreder 
möjligheten till en lokal förbehandlingsanläggning för att kunna få ut mer KRAV-certifierad 
bionäring till lokalt jordbruk. Sotenäs kommun skulle, till följd av projektet, kunna samla in 
matavfall från de egna verksamheterna för lokal hantering och på så vis bidra till projektet och 
cirkulär ekonomi i närområdet. Då avfallsfrågorna berör alla kommunens verksamheter och vårt 
avfallsbolag Rambo så bör dock frågan utredas för att ett funktionellt förslag för hanteringen ska 
kunna tas fram. Utredningen kan göras inom ordinarie budget och med befintlig personal. Insamling 
av matavfall ingår fokusområdet Hållbar konsumtion och produktion i Sotenäs hållbarhetsstrategi.   

Yrkanden  
Mikael Sternemar (L) yrkar för att specificera den ekonomiska delen, att det sker inom budget för 
specifik verksamhet.  

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att Hållbarhetsrådet 
ställer sig bakom detta med tillägget.  
 

Beslut 
Hållbarhetsrådet beslutar att ställa sig bakom förslaget att uppdra kommunstyrelseförvaltningen att 
utreda hur ett system för insamling av matavfall från kommunens alla verksamheter kan se ut med 
tillhörande mål och indikatorer inför 2022 och skickar vidare till kommunstyrelsen för beslut, med 
tillägget att finansiering sker inom befintlig budget för specifik verksamhet.  
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§26 

Uppföljning av styrande verksamhetsmål kopplat till folkhälsa respektive 
miljö- och klimat 

Hållbarhetsstrategen går igenom de mål som kan kopplas till miljö- och klimat som kommunen satt 
upp samt följer upp förvaltningarnas arbete med målen.  
 
Folkhälsostrategen går igenom de mål som kan kopplas till folkhälsa som kommunen satt upp samt 
följer upp förvaltningarnas arbete med målen.  
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§27 

Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin? 

Folkhälsostrategen presenterar en rapport som Folkhälsomyndigheten precis släppt om hur 
folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin.  
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