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Nomineringar till Folkhälsopriset 2021
Nominerad

Motivering

Nominerad av:

Maria Helgesson

I en tid när larmrapport efter larmrapport signaler att våra ungdomar rör sig för lite är Maria en stor förebild.
I sitt jobb som idrottslärare förmedlar hon rörelseglädje åt sina elever vecka ut och vecka in. Hon stöttar,
peppar och planerar så att alla elever ska kunna delta efter sina förutsättningar. Detta gör hon med bravur.
Maria är en uppskattad pedagog och en viktig vuxen för många av kommunens barn.
Utöver att sprida rörelseglädje till eleverna så är Maria aktiv elitidrottare och innehavare av 6 (!) st
världsrekord inom sin idrott, styrkelyft. Det senaste satt 18/10 2020, denna gång i sälrodd. Imponerande
nog lyckas hon kombinera sitt eget idrottande med att sprida rörelseglädje till många av kommunens unga.
Maria förtjänar Sotenäs Kommuns folkhälsopris.

Maria Nordström

Equmeniascout
Smögen

Equmeniascout Smögen är en livaktig scoutkår med ca 50 scouter från hela Sotenäs kommun, som i många år
satsat på utomhusaktiviteter. Detta för att vara en motkraft i en tid då så många barn och unga blivit mer
stillasittande. Paddling, klättring, spårningar, byggande av lägerplats, matlagning och sjukvård kan stå på
programmet. Under 2020, som i så hög grad präglats av inställda aktiviteter, har Equmeniascout ändå kunnat,
med mindre justeringar, hålla igång på ett smittsäkert sätt, eftersom man hela tiden är ute. Att få
folkhälsopriset skulle vara en uppmuntran för ledarna som ställer upp helt ideellt "i alla väder" och för de tuffa
"friluftsscouterna"

Gunilla Stenman

Agneta Hellgren

Arbetar med folkhälsa i form av körsång. Körsång påverkar det psykiska måendet, ger fysisk träning och social
samvaro. regelbundet sjungande frigör må bra hormoner i kroppen. Ger sociala kontakter och mening i livet.
Påverkar det sympatiska nervsystemet. Bukandning tränas vilket minskar stressen och dess skadliga effekter.
AGneta håller även yoga pass med känsla och eftertanke.

Eva Abrahamsson

Sollidens
handelsträdgård

Genom sin underbart vackra miljö skänker Solliden en njutning för alla sinnen och en ro för kropp och själ.

Ragnhild Selstam

Petra Karlsson

För en stenkul promenad över Tjuvsundsberget. Hon har fått så många att gå denna underbara promenad
med hennes fantastiska små budskap målade på stenar

Bodil Wallström

Carina Persson

Genom att använda den stora sorg det måste vara att förlora sitt barn, hjälper Carina andra att få kunskap om
och att våga börja prata om självmord. det är folkhälsa om något, både i fråga om att eventuellt minska
självmord men även att bidra till att minska den psykiska ohälsan.

Malin Hagström

Nomineringar till Hållbarhetspriset 2021
Nominerad
Rena Hav AB
Hogenäs
Återvinningsstation
och Peder Göthesson

Motivering
De uppfyller samtliga kriterier i riktlinjerna

•
•
•
•
•

Per-Olof Samuelsson

Torbjörn Backlund och
Annika Johansson
Ramsviks camping
Zarko AB
Klevs Gård
Bovallstrand AB Fam
Christensson

Ett proffsigt och trevligt bemötande i ett arbete som är mycket viktigt för samhället
Alltid fint i ordning och ett mycket proffsigt och trevligt bemötande.
Är alltid vänliga och trevliga oavsett hur många besökare det är. Stationen fungerar logistiskt
mycket väl och det hålls mycket rent och snyggt.
Ordning og reda, trevlig og serviceinriktad personal. Toan en 10 poängare!
Vi nominerar Peder Göthesson till hållbarhetspriset. Peder Göthesson gör hållbarhet och återbruk
till ett rent nöje. Hållbarhet handlar om systemlösningar och vardagsarbete. Ingen kan göra allt
men alla kan göra något. Peder Göthesson på Rambos återvinningsstation på Hogenäs ger god
service med gott humör. Han är en vardagshjälte i arbetet med ett hållbart Sotenäs. Peder
Göthesson får fler att vilja göra mer för ett hållbart Sotenäs.

För ett fantastiskt arbete som projektledare med att rensa havet på skrot och gamla fiskegrejer vilket
bidrar till större överlevnad för fisk och skaldjur samt arbetstillfällen för fiskare, dykare och fler
arbetsgrupper som spökfiskeprojektet berör.

Nominerad av:
Magnus S. Dahlström
Christina Engström
Lotta Runeson
Eddy Noresson
Gunnar Berg
Ann-Christin och Lars
Bäckström

Matilda Samuelsson

Har ett väl genomtänkt hållbarhetsarbete bl a sin satsning på solceller, som gör anläggning självförsörjande
året om. Det är svensk besöksnärings största solcellsanläggning 618 solcellspaneler, 1199 kvm på 86
separata takytor.

Eva Abrahamsson

Klevs gård fyller 100 år i år och ställer om till Kravodling. Ett arbete i cirkulär symbios med andra företag i
Sotenäs som Rena Hav med miljövänligt biogödsel.

Eva Abrahamsson

Tjänsteutlåtande
Datum

2021-04-19

Dnr

KA 2021/000321

Kommunstyrelsens förvaltning
Pia Bergenholtz, pia.bergenholtz@sotenas.se
Hållbarhetsstrateg
Upphävande av miljöpolicy
Sammanfattning

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.
Beskrivning av ärendet

Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner antog under första halvåret 2016 en
gemensam miljöpolicy, inom ramen för det miljöstrategiska samarbete som då bedrevs.
Myndighetsutövning bedrivs idag genom den gemensamma miljönämnden för de tre
kommunerna, medan det formella miljöstrategiska samarbetet har avvecklats. Därmed
fyller en gemensam miljöpolicy inte någon funktion, och kommunens Hållbarhetsstrategi
2030 är mer relevant för det miljöstrategiska arbetet.
Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Regelverk

Då kommunen har mer relevanta styrdokument för sitt miljöstrategiska arbete, såsom
Hållbarhetsstrategin, har inte den gemensamma miljöpolicyn längre någon funktion.
Beslutet innebär därmed en justering till och införlivning i gällande regelverk.
Organisation och personal

Beslutet innebär inga konsekvenser för organisation och personal.
Barnperspektiv

Beslutet innebär inga konsekvenser ur barnperspektiv.

Sotenäs kommun
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Medborgarperspektiv

Beslutet innebär inga konsekvenser ur medborgarperspektiv.
Jämställdhetsperspektiv

Beslutet innebär inga konsekvenser ur jämställdhetsperspektiv.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva ”Miljöpolicy för Sotenäs, Munkedal och
Lysekils kommuner” (Dnr KA 2015/842).
Bilaga/Bilagor

Miljöpolicy för Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner” (Dnr KA 2015/842)
Beslutet skickas till

Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Administrativ chef
Hållbarhetsstrateg

Pia Bergenholtz
Hållbarhetsstrateg

Anna-Lena Höglund
Administrativ chef
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Miljöpolicy
För Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner
Kommunerna ovan skall i all verksamhet arbeta för ett ekologiskt hållbart samhälle. De
förtroendevalda och anställda i organisationen skall vara goda förebilder genom att ta sitt
ansvar för nuvarande och kommande generationer.
Detta innebär att:


Vårt gemensamma arbete i kommunerna skall präglas av kretsloppstänkande som
därmed skall leda till minskad miljöbelastning och förebygga föroreningar.



Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt med tydliga mål och söker ständigt förbättra
vårt miljöarbete.



Vi tar hänsyn till organisationens miljöpåverkan i alla led – från val av såväl leverantör
som till inköp, användning och service.



Vi följer den miljölagstiftning, de föreskrifter och övriga krav som vi berörs av.



Vi inspirerar de som bor och verkar i kommunerna för en fortsatt hållbar miljö.



Vi verkar för att varje anställd ska aktivt bidra till hög kvalitet, bra yttre miljö och god
arbetsmiljö. Det sker genom att följa rutiner och instruktioner, uppmärksamma,
rapportera och medverka till att brister avhjälps.



Vi redovisar öppet och informerar om kommunernas miljöarbete.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Antagen:
Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 2016-02-18
Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2016-04-28
Kommunfullmäktige i Munkedals kommun 2016-06-08

Tjänsteutlåtande
Datum

2021-04-30

Dnr

KA 2021/000395

Kommunstyrelsens förvaltning
Linda Sahlström, linda.sahlstrom@sotenas.se
Folkhälsostrateg
Riktlinjer för utvecklingsmedel i Hållbarhetsrådet
Sammanfattning

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.
Beskrivning av ärendet

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 går i linje med och stämmer överens
med nationella folkhälsomål, norra hälso- och sjukvårdsnämndens mål samt Sotenäs
kommuns hållbarhetsstrategi 2030.
Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik
hälsa. Målet är att ”folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en
generation”.
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit fram mål och inriktning för 2021–2023, det
fastställer att nämnden ska:
i folkhälsoråden arbeta för hälsofrämjande insatser som fokuserar på goda och jämlika
livsvillkor och goda levnadsvanor. Särskilt fokus på att skapa förutsättningar för:
 insatser i tidig ålder
 insatser till barn och unga i syfte att främja goda skolresultat
 kraftsamla för goda livsvillkor i alla åldrar såsom
- främja goda kost- och motionsvanor samt tandhälsa
- minska/motverka bruk av alkohol, tobak, narkotika och doping
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I Sotenäs kommuns hållbarhetsstrategi 2030 fastställs riktningen för folkhälsoarbetet:
 God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla
potential och att bidra till samhällets utveckling. Det är därmed av vikt att säkerställa
hälsosamma liv och främja välbefinnandet för alla i alla åldrar och något som
eftersträvas av Sotenäs kommun.
 Med främjande och förebyggande folkhälsoarbete skapas förutsättningar för att
minska skillnader i hälsa.
 I Sotenäs arbetar vi även för att stärka individen genom att skapa förutsättningar för
människors psykiska hälsa, ökad fysisk aktivitet samt minska användandet av alkohol,
narkotika, doping, tobak och miss- och riskbruk av spel.
Utifrån de nationella, regionala och lokala mål och inriktningar fastställs att det övergripande
målet för folkhälsoarbetet i Sotenäs som fastställdes 2016 fortsatt är aktuellt, vilket är ”Skapa
förutsättningar för en god och jämlik hälsa hos Sotenäs befolkning”. För att på ett effektivt sätt
kunna driva folkhälsoarbetet framåt har prioriteringarna för utvecklingsmedel avgränsats till
två områden, vilket är goda levnadsvanor samt psykisk och social hälsa, dessa ligger även i
linje med folkhälsopolitiken både nationellt och regionalt men även lokalt utifrån riktningen
som lyfts i Sotenäs kommuns hållbarhetsstrategi 2030.
Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Ingen påverkan.
Regelverk

Riktlinjerna syftar till att konkretisera kriterier och riktning för utvecklingsmedel för
folkhälsoarbete för att på ett så effektivt sätt kunna driva folkhälsoarbetet inom de
prioriterade områdena. Riktlinjerna har sin grund i de nationella folkhälsomålen,
delregionala mål samt den lokala hållbarhetsstrategin.
Organisation och personal

Ingen påverkan.
Barnperspektiv och medborgarperspektiv

Fastställande av prioriteringarna för utvecklingsmedel bidrar till att vi fokuserar och riktar
utvecklingsmedel till goda levnadsvanor samt psykisk och social hälsa som är viktiga
faktorer för att säkerställa hälsosamma liv för alla i alla åldrar men också avgörande för
barns uppväxtvillkor, därmed kan vi stärka barns hälsa ytterligare och effektivisera arbetet
för hela befolkningen.
Jämställdhetsperspektiv

Det förekommer könsskillnader i hälsa vad gäller både levnadsvanor samt psykisk hälsa
det är därmed av vikt att ytterligare fokusera arbetet på att även minska skillnader i hälsa
mellan könen.
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till 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.
Bilaga/Bilagor

Riktlinjer för utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser
Mål och inriktning HSNN 2021–2023
Sotenäs kommuns hållbarhetsstrategi 2030
Beslutet skickas till

Folkhälsostrateg

Linda Sahlström
Folkhälsostrateg

Anna-Lena Höglund
Administrativ chef

Sotenäs kommun
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Hållbarhetsrådets
utvecklingsmedel för
folkhälsoinsatser

Information och kriterier

Hållbarhetsrådet
Hållbarhetsrådet har som
ändamål att i samverkan
med övriga samhällsaktörer
samordna, utveckla,
initiera och förankra det
kommunövergripande
folkhälsoarbetet i Sotenäs.
Rådet består av förtroendevalda
från Sotenäs kommun, kommunala
bolag och från Norra Hälso- och
sjukvårdsnämnden. Adjungerade är
kommunala chefer samt chefer från
primär- och tandvård.
Utvecklingsmedel
Rådets arbete initieras av Hälsooch sjukvårdsnämnden och Sotenäs
kommun enligt ett gemensamt
folkhälsoavtal. Totalt bidrar Hälsooch sjukvårdsnämnden med 840
000 till utveckling inom folkhälsoområdet varav 400 000 avsätts för
stimulans- och utvecklingsmedel att
söka för förvaltningar,

verksamheter och organisationer i
Sotenäs.
Folkhälsoarbetet utgår från det
nationella övergripande folkhälsopolitiska målet ” att skapa
samhälleliga förutsättningar för en
god och jämlik hälsa i hela
befolkningen och sluta de
påverkbara hälsoklyftorna inom en
generation".

Övergripande mål för folkhälsoarbetet i Sotenäs är:
”Skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa hos Sotenäs befolkning”

Inriktning och
utmaningar:
Folkhälsoarbete är ett långsiktigt
arbete för att stärka och utveckla
livsvillkor som främjar hälsa och
förebygger ohälsa.
Sotenäs långsiktiga folkhälsoarbete
utgår ifrån Sotenäs Hållbarhetsstrategi 2030 och ligger till grund
för två områden som har definierats
som särskilt viktiga för folkhälsoarbetet:
» Goda levnadsvanor
» Psykisk och social hälsa

Vid ansökan om utvecklingsmedel
för folkhälsoinsatser ska insatsen
kunna kopplas till något eller några
av ovanstående områden.
Ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för ett socialt hållbart
samhälle och ska särskilt beaktas i
allt folkhälsarbete.

I Sotenäs finns ett folkhälsoråd som bereder och beslutar om lokala folkhälsoinsatser. Rådet
består av förtroendevalda från kommunen, kommunala bolag och Hälso- och
sjukvårdsnämnden. Rådet sammanträder
4-6 gånger per år

Kriterier
» Utvecklingsarbetet skall ligga i
linje med Rådets prioriterade
områden och bidra till att uppfylla det övergripande målet.
» Utvecklingsarbetet skall vara

av hälsofrämjande eller tidigt
förebyggande karaktär på grupp
eller befolkningsnivå.

Ansökan om utvecklingsmedel
Offentliga och privata verksamheter samt föreningar och frivilligorganisationer kan ansöka om
utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser och arbete enligt angivna
kriterier.

» Bidrag ges inte till ordinarie

Ansökan görs till folkhälsostrategen senast 11 september varje år
enligt särskild blankett.

» Utvecklingsarbetet skall vara

Ansökningsblanketter och mer information finns på www.sotenas.se

verksamhet

delfinansierat till minst hälften
av den egna verksamheten eller
annan verksamhet. Egen arbetstid kan räknas in.

» Utvecklingsarbete inriktat på att

Rådet behandlar ansökningar i
september och beslutar om utvecklingsmedel på sitt sammanträde i
november.

verka för ökad jämlikhet i hälsa
prioriteras.

För mer information om Hälsorådets utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser kontakta folkhälsostrateg Maria Hassing Karlander på tfn. 0523-664583 eller via
e-post: linn.karlsson@sotenas.se

Norra
hälso- och
sjukvårdsnämnden
Mål och inriktning
2021–2023

Fastställd av norra hälso-och
sjukvårdsnämnden den 25 juni 2020

Inledning
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för beställningen av hälso- och sjukvård
till invånarna i Åmål, Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud, Färgelanda, Vänersborg,
Trollhättan, Uddevalla, Orust, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstads
kommuner. Inom nämndens område bor drygt 270 000 invånare.
Sjukvården ska vara jämlik, jämställd och likvärdig – och ges först till de som har
störst behov. Att skapa en god hälsa och tillgodose invånarnas behov är högprioriterat,
liksom arbetet med att förebygga ohälsa.
Norra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument är styrande för
planering av beställningsarbetet och för de avtal och överenskommelser som nämnden
tecknar med olika vårdgivare och andra huvudmän. Nämndens uppdrag är att företräda
befolkningen och att verka för en god hälsa och vård på lika villkor.
Dokumentet lyfter fram vad norra hälso- och sjukvårdsnämnden vill prioritera för att
uppnå en förbättring av befolkningens hälsa och säkerställa att invånarna får tillgång
till en god hälso- och sjukvård på olika vårdnivåer, tandvård, insatser vid funktionsvariationer och folkhälsoinsatser.
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar ekonomiskt för all offentligt finansierad
vård som nyttjas av invånaren i sitt område, förutom vårdvalen. Nämndens verksamhet
inklusive vårdvalsverksamheten följs upp löpande under året. Den slutliga uppföljningen av norra hälso- och sjukvårdsnämndens mål och avtal redovisas årligen.
Den pågående covid-19-pandemin påverkar möjligheterna att under 2021 genomföra
planerade aktiviteter, och kommer också ha påverkan på de vårdöverenskommelser och
avtal som tecknas med utförarstyrelser.

Strategi för omställning och regionfullmäktiges övergripande mål
Norra hälso- och sjukvårdsnämndens arbete och uppdrag styrs i första hand av budgeten,
men även av de av regionfullmäktige beslutade styrdokumenten. 2005 antog regionfullmäktige Vision Västra Götalandsregionen – Det Goda Livet, som är den långsiktiga
visionen för det fortsatta utvecklingsarbetet i Västra Götaland. En central del i visionen är
god hälsa som ska ges jämlikt, jämställt och likvärdigt, och först till dem med störst behov.
För att nå målet om en god hälsa krävs en omställning av vården för att bättre möta
patienternas behov och skapa mesta möjliga värde av de tillgängliga resurserna. Därför
har regionfullmäktige antagit Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra
Götalandsregionen med fem övergripande utvecklingsområden.
 Barnuppdraget
 Utveckla den nära vården
 Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet
 Utveckla digitala vårdformer och tjänster
 Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Budgeten är det överordnade styrdokumentet där mål och fokusområden prioriteras.
Regionfullmäktige har beslutat om två övergripande mål som avser en längre tidsperiod
än budgetplanen.
 Hållbar innovativ och kreativ region
 Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård
Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen är att
erbjuda en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta
kvalitet och patientsäkerhet, samt som alltid utgår från den enskilde patientens behov
och erfarenheter. För att nå målet krävs en omställning av vården för att bättre möta
patienternas behov och skapa mesta möjliga värde av de tillgängliga resurserna.
Oavsett var man bor i länet ska man uppleva en god tillgänglighet. För att på ett bättre
sätt garantera tillgängligheten till vård i Västra Götalands geografiska ytterkanter
behöver samverkan med grannregioner, liksom med Norge, stärkas. Öppettider och
sjukvårdens struktur och lokaler ska vara anpassade efter de behov som finns.
Regionfullmäktige har i budget för 2021 identifierat nio övergripande utmaningar,
varav två omfattar hälso- och sjukvårdsnämndernas verksamhet:
- Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna inom hälso- och sjukvården
- Skapa en nära hälso- och sjukvård som bättre än idag kan möta en utveckling med en
ökande psykisk ohälsa och de ökande behov som finns i en åldrande befolkning

Prioriterade mål
I Västra Götalandsregionens budget för 2021 har regionfullmäktige fastställt elva
prioriterade mål inklusive fokusområden, varav tre berör hälso- och sjukvårdsnämndernas verksamhet:
- Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska
effektiviteten förbättras
- Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka
- Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård
Utöver dessa har varje nämnd möjlighet att fastställa ett eget mål inklusive
fokusområden. För norra hälso- och sjukvårdsnämnden gäller:
- Invånarnas behov ska vara styrande för de insatser som erbjuds

Fokusområden
För varje prioriterat mål har regionfullmäktige fastställt fokusområden, som delvis
också är formulerade som mål och som syftar till att nå en högre konkretionsnivå.
Fokusområdena ska enligt regionfullmäktige ses som en form av uppdrag till nämnder
och förvaltningar.
Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras
- Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillitsstyrning
Mer ansvar, makt och befogenheter ska decentraliseras till första linjens chefer

- Öka antalet tillgängliga vårdplatser för att minska problemet med överbeläggningar
- Delar av den planerade vården på akutsjukhusen ska flyttas till närsjukhus eller
andra specialistmottagningar
Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka
- Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för både förstabesök och behandling
- Öka tillgängligheten och korta väntetiderna för barn och ungdomar med psykisk ohälsa
- Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamheternas
användning av digitala lösningar
Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård
- Vårdcentraler som kan erbjuda sina patienter en fast läkarkontakt ska premieras
- Minskat behov av slutenvård på sjukhusen genom tillskapande av fler
mobila och nära vårdformer
- Fortsatt utveckling av första linjens sjukvård för psykisk ohälsa

Uppdrag och aktiviteter
I mål- och inriktningsdokumentet fastställer norra hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrag
och aktiviteter som på olika sätt ska leda till att regionfullmäktiges och nämndens eget
mål uppnås.

Uppföljning
Uppföljningen av regionfullmäktiges respektive norra hälso- och sjukvårdsnämndens
eget mål kommer att fastställas i en uppföljningsplan för detaljbudget 2020. I uppföljningsplanen kommer också att ingå vilka mått och medel nämnden kommer att använda
sig av vid bristande följsamhet till uppdrag och aktiviteter samt bristande följsamhet vad
gäller ingångna avtal och överenskommelser.

Den medicinska kvaliteten ska öka och den
organisatoriska effektiviteten förbättras
(fullmäktigemål)
Grunden är att hälso- och sjukvården ska kännetecknas av hög kvalitet och i allt större
utsträckning styras och ledas mot de insatser som skapar värde för patienterna.
För att lösa problemen med dålig tillgänglighet behöver en rad reformer genomföras
för att lösa de i huvudsak organisatoriska systemfel som dagligen drabbar patienter i
form av långa köer, och personalen i form av en dålig och stressig arbetsmiljö.
Lösningarna finns i stor utsträckning på varje sjukhus, inom varje verksamhet eller på
den enskilda vårdavdelningen. Detaljstyrningen av hälso- och sjukvården måste därför
ersättas av tillitsstyrning där ansvar, makt och befogenheter att nå såväl ekonomiska
som verksamhetsmässiga mål decentraliseras till chefer och deras medarbetare.
Antalet överbeläggningar på Västra Götalandsregionens sjukhus måste minska. Därför
krävs ett fortsatt utvecklingsarbete på sjukhusen med fokus på att skapa fler tillgängliga
vårdplatser, men det krävs också en utvecklad samverkan mellan primärvård, kommuner
och sjukhus. Det finns flera goda exempel på sådant arbete, exempelvis för att möjliggöra
tidigare hemgång för utskrivningsklara patienter. Detta arbete behöver fortsätta och goda
exempel behöver spridas.
Patientsäkerhet och kvalitet ska vara centralt i hälso- och sjukvårdens ledningssystem. Alla
delar av verksamheten måste arbeta systematiskt och långsiktigt med mål, åtgärder och
uppföljning. Arbetet ska präglas av ett förebyggande synsätt, faktabaserade beslut och
samverkan. Ingen ska avlida eller invalidiseras på grund av undvikbara misstag i vården.
Varje skada orsakad av och inom sjukvården ska rapporteras och följas upp för att få ett
lärande kring hur vårdskador uppstår och hur de kan undvikas. Sjukvården ska präglas av en
säkerhetskultur där fel i handhavande förebyggs och förhindras. För att förebygga överkonsumtion och minska risken för så kallad läkemedelsförgiftning ska kontinuerliga läkemedelsgenomgångar ske för alla äldre. Äldre i eget boende ska erbjudas samma service.
Det är fortsatt viktigt att arbeta för att minska läkemedelsanvändningen både inom primärvården såsom inom sjukhusvården. Särskilda insatser ska riktas till personer som har flera
olika läkemedel. Läkemedelsdokumentation ska följa patienten genom vården.
För att skapa effektiva produktionsenheter och ge akutsjukhusen möjlighet att fokusera på de
patienter som behöver akutsjukhusets resurser, ska delar av den planerade vården på akutsjukhusen flyttas ut till närsjukhus eller andra specialistmottagningar. Primärvården ska vara
den naturliga ingången för personer i behov av vård (se särskilt mål om detta nedan).

Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras
(fullmäktigemål)
Fokusområden
Detaljstyrning av
hälso- och sjukvården ska ersättas
av tillitsstyrning
Mer ansvar, makt
och befogenheter
ska decentraliseras
till första linjens
chefer
Öka antalet
tillgängliga
vårdplatser för att
minska problemet
med
överbeläggningar
Delar av den
planerade vården
på akutsjukhusen
ska flyttas ut till
närsjukhus eller
andra specialistmottagningar

Aktiviteter
Nämnden ska vidare:
 arbeta för en utvecklad och tydlig samverkan mellan kommunerna
och regionen i beroendevården, genom att aktivt delta i skapandet
av integrerade mottagningar för beroende och missbruk
Nämnden ska:
 efterfråga och stödja att vårdgivarna omhändertar föreslagna
förbättringsförslag i ”Sjukvård i Västra Götalandsregionen med
fokus på sjukhusbaserad vård” och ”Primärvårdsrapport” samt
”Patientsäkerhetsplan 2020”
 följa upp att vårdgivarna arbetar i enlighet med regionala
medicinska riktlinjer
Vårdgivarna ska:
 följa regionala medicinska riktlinjer gällande läkemedelsgenomgångar
 genomföra relevanta åtgärder för att minska bruk av olämpliga
läkemedel och psykofarmaka hos äldre personer
 minska antalet vårdskador och vårdrelaterade infektioner
Nämnden ska:
 genom uppföljning av behandlingsresultat öka kunskapen
om jämlik vård.
 arbeta för geografisk jämlikhet, dvs likvärdig vård oavsett
var man bor
 fortsatt utveckla den specialiserade vården vid närsjukhusen
i Bäckefors, Strömstad och Lysekil

Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka
(fullmäktigemål)
God tillgänglighet till hälso- och sjukvården är en prioriterad fråga för Västra Götalandsregionen. Alla invånare ska få både den akuta och planerade vård de behöver i rätt tid.
För att möjliggöra detta måste en väl fungerande primärvård vara den naturliga första
kontakten för medborgare som behöver söka upp sjukvården.
Högprioriterat i närtid är väl fungerande ambulansverksamhet, förbättrade flöden på
akutmottagningarna och kortare väntetider.
All verksamhet inom hälso- och sjukvården måste ses ur patientens perspektiv och
kvalitet ska framförallt definieras utifrån ett patientperspektiv. I alltför liten utsträckning
har vården följt med i den utveckling som setts i stora delar av övriga samhället när det
gäller att möta individers önskan och krav på service och tillgänglighet. Hälso- och
sjukvården ska därför präglas av personcentrerad vård. Personcentrerad vård innebär att
i högre grad fokusera på de resurser varje person har samt vad det innebär att vara
människa och i behov av vård.
För arbetet med att höja vårdens kvalitet innebär det att krav ställs på att patienten blir
delaktig i sin egen vård, men också att patienten på olika sätt kan påverka hur vi utformar
vården och hur vi bedömer behoven av olika sjukvårdsinsatser.
De regionala utvecklingsplanerna för vuxen- respektive barn- och ungdomspsykiatri
som regionfullmäktige fattat beslut om, gäller som styrdokument för specialistpsykiatrin i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska säkerställa att
personer med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska
ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker vård och omsorg av god kvalitet. För
att kunna erbjuda hjälp på ett bättre, snabbare och enklare sätt ska ungdomar och unga
vuxna erbjudas en fast kontaktperson i ett tidigt skede i kontakten med psykiatrin.
Tillgängligheten ska också förbättras genom att bland annat utveckla möjligheterna för
internetbaserad KBT för barn, ungdom och vuxna. Övergången från barn- och
ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin måste säkerställa att tidigare kunskaper och
vårdinsatser inte går förlorade, så att en fortsatt god vårdkvalitet kan upprätthållas.
En av de viktigaste utmaningarna inom sjukvården är att skapa en väl fungerande och
integrerad informationsmiljö. Digitaliseringen berör hela hälso- och sjukvården och
omställningen förutsätter nya arbetssätt vilket i sin tur kräver tydliga mål i förändringsarbetet och ekonomisk uthållighet. En moderniserad informationsmiljö utgör en viktig
faktor för att åstadkomma en personcentrerad vård, hälsoförbättringar och ökad effektivitet
genom bättre beslutsstöd för såväl medarbetare som förutsättningar för kommunikation
mellan vården och patienten.
Viktiga steg mot en ökad digital tillgänglighet har tagits under det senaste året. Nu stärks
ambitionen ytterligare genom att införa krav på digital mottagning på alla vårdcentraler i
regionen. Regionen ska bejaka denna utveckling, men måste samtidigt verka för fortsatt
hög patientsäkerhet och ett effektivt utnyttjade av hälso- och sjukvårdens samlade resurser.

Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka (fullmäktigemål)
Fokusområden
Stärka
tillgängligheten
och korta
väntetiderna för
både förstabesök
och behandling
Öka
tillgängligheten
och korta
väntetiderna för
barn och ungdomar
med psykisk ohälsa
Invånarnas tillgång
till digitala
vårdformer ska
öka, liksom
verksamhetens
användning av
digitala lösningar

Aktiviteter
Nämnden ska:
 kontinuerligt följa upp följsamhet till vårdgarantierna
 följa upp att utredningar och undersökningar inför
behandling sker inom 90 dagar
 följa upp tillgängligheten till 1177
 följa upp intern väntetid från första besök till påbörjad
behandling inom Habilitering & Hälsa
Vårdgivarna ska:
 ha standardiserad patientinformation om vårdgaranti såväl
som valfrihetsvård
Vårdgivarna ska:
 erbjuda främjande och förebyggande insatser för att motverka
sjukdom, enskilt och i grupp. Fokus 2020 förebygga diabetes och
hjärt-kärlsjukdomar, genom livsstilsråd och motiverande samtal.
 erbjuda hälsosamtal (sjukdomsförebyggande åtgärder vid ohälsosamma matvanor, riskbruk av alkohol, bruk tobak, fysisk inaktivitet)
 ge alla barn och föräldrar minst två hembesök från BVC, i
enlighet med Krav- och kvalitetsboken för Vårdval vårdcentral
 följa upp att barn- och ungdomspsykiatrin verkställer sitt uppdrag
att vara konsultativt stöd till vårdgrannar och kommuner
Nämnden ska verka för att digitalisering används och utvecklas för att
skapa jämlik vård, såsom:
 Vård på distans
 Handledning på distans
 Säker teknik och överföringar av information mellan vårdgivare inom
och utanför Västra Götalandsregionen
 Närsjukvårdscentra/hälsocentraler, Utveckling av
närsjukvårdscentra med funktioner och tekniska/digitala
möjligheter med stöd av medicinskt utbildad personal
Vårdgivarna ska:
 anpassa och utnyttja digitaliseringen för personer med
funktionsvariationer
 öka tillgängligheten till internetbaserat stöd och behandling
 använda IBD-home (internetbaserat tjänst för personer som
lever med inflammatorisk tarmsjukdom)
 redovisa hur de effektiviserar vården genom digitalisering

Primärvården ska bli den naturliga
ingången för personer i behov av vård
(fullmäktigemål)
För att få en bättre kontinuitet för den vårdsökande bör en fast läkarkontakt etableras. Detta
är viktigt framför allt för de som har komplicerade sjukdomstillstånd, som långvarigt sjuka
barn och barn med funktionshinder, samt för de äldre som besöker vården ofta.
En sammanhållen hälso- och sjukvård är särskilt viktig för de mest sjuka äldre, patienter
med kroniska sjukdomar och mångbesökare. Dessa patientgrupper har ofta flera vårdgivare, många öppen- och slutenvårdstillfällen och ett behov av kommunala omsorgsinsatser vilket förutsätter en god samverkan mellan vårdens olika organisatoriska delar. En
utveckling av arbetssätt som flyttar vården närmre patienten, mobila insatser där vården
erbjuds i patientens hemmiljö, ska stärka tillgängligheten och utveckla vården ytterligare.
Psykisk ohälsa räknas i dag som ett av de stora folkhälsoproblemen. Det finns ett
samband mellan psykisk ohälsa och socioekonomiska faktorer som arbetslöshet, låg
medelinkomst och utbildningsnivå, vilket gör arbetet för bättre psykisk hälsa till en
av hörnstenarna i en jämlik hälsa i befolkningen. Personer med psykisk sjukdom eller
psykisk funktionsnedsättning ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker
och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet. Den kroppsliga hälsan hos patienter
inom specialistpsykiatrin ska främjas.
Psykisk ohälsa omfattar allt från brist på psykiskt välbefinnande till psykisk sjukdom.
Detta innebär att det finns olika behov av stöd, hjälp och behandling beroende på hur
allvarlig ohälsan är. Principen om stegvisa vårdinsatser är viktig, och det är av stor
betydelse att alla vårdnivåer fullföljer det uppdrag och ger den behandling som anges i
nationella och regionala riktlinjer. För att erbjuda vård på rätt vårdnivå för personer
med psykisk sjukdom/ohälsa samt öka tillgängligheten såväl för patienter i behov av
specialistvård som för dem vars vårdbehov kan mötas inom primärvården måste första
linjens sjukvård för psykisk hälsa förstärkas. Det är särskilt angeläget med en sådan
förstärkning för barn och unga.
Vårdcentraler inom Vårdval vårdcentral ska ha kompetens och kapacitet att ge mer
evidensbaserad psykologisk behandling. Genom att arbeta med första linjens vård för
psykisk ohälsa avlastas den psykiatriska specialistvården, och ger därmed möjlighet till
förbättrad vård för patienter med behov av specialistvård.

Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård
(fullmäktigemål)
Fokusområde

Aktiviteter

Vårdcentraler som
kan erbjuda sina
patienter en fast
läkarkontakt ska
premieras

Nämnden ska:
 verka för att mobil närvård i likhet med Uddevalla-modellen
på sikt genomförs i de kommuner där det är möjligt med
tanke på befolkningsunderlaget
 fortsatt utveckla samverkande sjukvård som ett koncept
 samverka genom arenan Vårdsamverkan Fyrbodal och verka
för att samarbetet utvecklas
 arbeta för att familje- och ungdomscentraler etableras i varje kommun

Minskat behov av
slutenvård på
sjukhusen genom
tillskapande av fler
mobila och nära
vårdformer
Fortsatt utveckling
av första linjens
sjukvård för
psykisk ohälsa

Vårdgivarna ska:
 anpassa och utnyttja digitaliseringen för personer med
funktionsvariationer
 öka tillgängligheten till internetbaserat stöd och behandling
 använda IBD-home (internetbaserat tjänst för personer
som lever med inflammatorisk tarmsjukdom)
 redovisa hur de effektiviserar vården genom digitalisering
Nämnden ska:
 arbeta för närheten till vård fysiskt eller digitalt
 arbeta för mobil vård, utökade hembesök
1177 ska:
 leva upp till fastställda måltal (75 % inom 5 min) för svarstider –
snabbt svar, snabb kontakt, hjälp vidare till rätt vård
Nämnden ska:
 följa upp att VG Primärvård (vårdcentralerna) uppfyller sitt uppdrag
när det gäller psykisk ohälsa, och är första linjens vård både vad det
gäller barn/unga, vuxna och äldre
 följa upp förstärkt första linjens vård på aktuella
vårdcentraler i Trollhättan (Sylte) och Uddevalla (Dalaberg),
Strömstad och Munkedal
 stärka genomförandekraften genom att följa upp följsamheten till RMR (regional medicinsk riktlinje) för
personer med psykiatrisk och samtidig somatisk sjukdom
Vårdgivare ska:
 följa nationella och regionala riktlinjer för tillgänglighet
(30 dagar för första besök, 30 dagar till
behandling/fördjupad utredning)

Invånarnas behov ska vara styrande för de insatser som erbjuds
(nämndmål)
Oavsett var i Västra Götaland du bor, hur gammal du är, vem du är kär i eller hur du
identifierar dig har du rätt till en god vård och ett bra bemötande. Den vård som bedrivs i
Västra Götalandsregionen ska vara jämlik för alla invånare och ta hänsyn till samtliga
diskrimineringsgrunder. Vården ska vara likvärdig och patientanpassad så att diagnostisering
och behandlingar utförs på jämlika och jämställda villkor.
Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en
generation. För att då detta mål har åtta målområden utpekats, bland annat Det tidiga livets
villkor (nr 1), Levnadsvanor (nr 6) samt En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
(nr 8). Inom dessa områden finns stora möjligheter att göra skillnad för befolkningens hälsa.
I nämndens uppdrag ingår att verka för en bättre folkhälsa i samarbete med andra samhällsaktörer. Uppdraget gäller befolkningen i alla åldersgrupper. Tidiga insatser är avgörande för
en god och jämlik hälsa oavsett om det gäller insatser tidigt i livet eller tidigt i ett begynnande ohälsotillstånd. En viktig del i detta arbete är de tidiga hembesök som barnavårdscentralerna ska erbjuda alla förstagångsföräldrar. När det gäller livsstilssjukdomar som
exempelvis krans-kärlsjukdom, stroke, cancer och diabetes är hälsosamma levnadsvanor det
som förebygger detta bäst. Det minskar även depression, psykiska ohälsa och övervikt.
En patient ska inte behöva känna av organisatoriska gränser där vård fördröjs på grund av att
olika vårdnivåer tvistar om vem som bär ansvaret. För ett mer ordnat omhändertagande för
patienter som är i behov av både sjukhusvård och kommunal hälso- och sjukhusvård, måste
fler samordnade individuella planer (SIP) upprättas. Inte minst är det ett viktigt verktyg när
patienter som anses medicinskt färdigbehandlade ska omhändertas av den kommunala hälsooch sjukvården.
Den enskilda individen har unika möjligheter att påverka sin egen hälsa men behöver hjälp
och stöd. Här har hälso- och sjukvården en viktig roll utifrån sitt hälsofrämjande uppdrag.
Genom att arbeta aktivt med insatser, både riktade och generella, kan man skapa förutsättningar för en egenvård som förbättrar och bevarar en god hälsa. Här spelar primärvårdens förebyggande och hälsofrämjande arbete en central roll.
Uppföljning av vårdöverenskommelser och Krav- och kvalitetsböcker ska synkroniseras
så att norra hälso- och sjukvårdsnämnden kan följa patientens hela vårdprocess.

Invånarnas behov ska vara styrande för de insatser som erbjuds (nämndmål)

Jämlik hälsa
Nämnden ska:
i folkhälsoråden arbeta för hälsofrämjande insatser som fokuserar på goda och jämlika
livsvillkor och goda levnadsvanor. Särskilt fokus på att skapa förutsättningar för:
 insatser i tidig ålder
 insatser till barn och unga i syfte att främja goda skolresultat


kraftsamla för goda livsvillkor i alla åldrar såsom
- främja goda kost- och motionsvanor samt tandhälsa
- minska/motverka bruk av alkohol, tobak, narkotika och doping

Nämnden ska vidare:
 följa upp följsamheten till framtagna riktlinjer som beslutsstöd och handlingsplan
för övervikt och fetma

Personer med riskbruk
Nämnden ska:
 följa upp förskrivning av beroendeframkallande läkemedel

Personer med missbruk
Nämnden ska:
 arbeta för en utvecklad och tydlig samverkan i integrerade mottagningar mellan
kommunerna och regionen i beroendevården, exempelvis Mini-Maria

Äldre personer och personer med omfattande behov av vård och omsorg
Nämnden ska:
 verka för att mobil närvård i likhet med Uddevalla-modellen på sikt genomförs i
de kommuner där det är möjligt med tanke på befolkningsunderlaget
 fortsatt utveckla samverkande sjukvård som ett koncept
 samverka genom arenan Vårdsamverkan Fyrbodal och verka för att samarbetet utvecklas
Vårdgivarna ska:
 tillämpa samordnad vårdplanering (SIP)
 öka antalet genomförda läkemedelsgenomgångar inom primärvården,
 ge riktad suicidprevention till äldre

Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Vårdgivarna ska:
 ge patienten och anhöriga, där så är adekvat, psykosocialt stöd samt stödjas att bedriva egenvård
 erbjuda tvärprofessionell samverkan för att kunna ge råd och erbjuda träning
 erbjuda regelbunden uppföljning enligt gällande regional medicinsk riktlinje

Personer som drabbats av stroke
Nämnden ska:
 följa upp vården för personer som drabbats av stroke

Personer med hjärtsvikt
Vårdgivaren ska:
 erbjuda preventivt omhändertagande
 erbjuda utbildning och råd om egenvård av specialistsjuksköterskor vid hjärtsviktsmottagning
 ha regelbunden uppföljning och kunna erbjuda mobil närvård (närsjukvårdsteam)

Personer med icke malign långvarig smärta
Vårdgivarna ska:
 stärka patienter i sin förmåga att klara sin livssituation genom olika åtgärder:
- Träning
- Psykosocialt stöd
- Läkemedelsbehandling
- Utbildning

Barn och vuxna med diabetes
Nämnden ska:
 i folkhälsoråden arbeta för riktade folkhälsoinsatser i samverkan med kommunerna
som syftar till förbättrade levnadsvanor som kost och motion
Vårdgivarna ska:
 följa nationella riktlinjer för barn och vuxna med diabetes. I riktlinjerna ingår kontroll
och behandling av ögonbotten, njurfunktion och blodtryck samt fotundersökning
 erbjuda strukturerade program för påverkan på levnadsvanor (kost och fysisk aktivitet)
 stödja personer med diabetes att sluta röka och att vid behov öka sin fysiska aktivitet.

Personer som upplever svår stress
Vårdgivarna ska:
 erbjuda ISM (institutet för stressmedicin) stresskola på vårdcentral eller rehabenhet
 implementera beforskade vårdflödesbeskrivningar för tidiga och förebyggande
insatser vid stressrelaterad ohälsa
 genomföra patientutbildning och ha tydliga samverkansrutiner mellan vårdcentraler
och rehabenheter
 erbjuda fast vårdkontakt vid stressproblem och psykisk ohälsa på varje vårdcentral

Sotenäs kommun
Hållbarhetsstrategi
2030

Fastställt av: Kommunfullmäktige §6, 2021-02-18.
Aktualiseras varje mandatperiod. Faktarutor uppdateras årligen.
För aktualisering och uppdatering ansvarar: Kommunstyrelsen
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Inledning
Sotenäs – en hållbar kommun
Världen står inför stora utmaningar som en konsekvens av ohållbart nyttjande av världens
resurser. I Sotenäs vänder vi utmaningar för att se möjligheter i samverkan mellan sektorer,
branscher och aktörer.
I Sotenäs hållbarhetsarbete är cirkulär ekonomi centralt, vi ser sammanhanget och helheten
och strävar efter att finna en balans mellan hållbarhetsdimensionerna. Kommunens ambition
är att hållbarhet ska genomsyra alla kommunens verksamheter där vi även bjuder in till
samverkan med externa aktörer exempelvis företag, föreningar och regionen. Strategin skall
ses som styrande och vara en sammanhållande länk för det främjande och förebyggande
hållbarhetsarbetet för samtliga verksamheter inom Sotenäs kommun.
Bakgrund

Att det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande
och kommande generationer är inskrivet i Regeringsformen, 1 kap. 2 § 3st.
Sotenäs kommun utgår från den så kallade Brundtlandskommissionens definition av hållbar
utveckling: ”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Brundtlandskommissionens
definition omfattar hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna ekologisk-, social- och
ekonomisk hållbarhet.
Hållbar utveckling handlar om att balansera de olika dimensionerna, där ekosystemen är den
yttre gränsen för vad planeten klarar av.
-

-

Den ekologiska dimensionen innebär att vi inte ska överexploatera jordens resurser,
utan se till att vi utvecklar samhället i samklang med naturen och nyttjar resurser inom
de gränser som ekosystemen klarar av.
Den sociala dimensionen innebär ett samhälle som tillgodoser människans behov om
välbefinnande, rättvisa, makt och rättigheter.
Den ekonomiska dimensionen innebär att vi ska hushålla med tillgängliga resurser och
att använda dem på ett sätt som är genomtänkt och långsiktigt.

Agenda 2030
Sotenäs kommuns arbete med hållbar utveckling utgår från Agenda 2030 genom vilken
världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra viktiga utmaningar:
-

Avskaffa extrem fattigdom
Minska ojämlikheter och orättvisor i världen
Främja fred och rättvisa
Lösa klimatkrisen

De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar
utveckling: den ekologiska, den sociala- och den ekonomiska hållbarheten.
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Figuren ovan visar hur målen i Agenda 2030 kopplas till de tre hållbarhetsdimensionerna.
Grunden utgörs av de ekologiska målen, sedan de sociala och längst upp de ekonomiska.
Barnkonventionen
Konventionen omfattar 54 artiklar som alla är lika viktiga och tillsammans utgör de en helhet.
Det finns fyra principer som är vägledande och som alltid ska beaktas. Dessa är:
1.
2.
3.
4.

Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
Alla barn har rätt till liv och utveckling.
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Konventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Nämnder och bolag ska därmed verka för att
konventionen följs i planer och beslut, så att barn och ungdomars rättigheter ska lyftas fram
och stärkas som en del av arbetet med hållbar utveckling.
Nationella miljömål
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål
inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling,
luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den
ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.
Folkhälsomål
Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Målet är
att folkhälsopolitiken ska ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i
hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.
Eftersom folkhälsopolitiken är tvärsektoriell behövs en palett av åtgärder som skär över flera
olika samhällsområden. De åtta folkhälsopolitiska målområdena ger vägledning för det
statliga folkhälsoarbetet. Inom respektive målområde beskrivs dels de viktigaste faktorerna
som påverkar hälsa och inriktningen på arbete som främjar god och jämlik hälsa.
Syfte

Strategin ska verka för att genomföra Sotenäs vision om hållbar utveckling och
kommunfullmäktiges mål om att Sotenäs ska främja en hållbar utveckling ur socialt,
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Strategin syftar till att styra nämnder och bolag att
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utifrån fokusområdena ta fram mål och handlingsplaner inom hållbarhet som en del i styroch ledningssystemet. Strategin sätter riktningen framåt för hur Sotenäs ska fokusera sitt
hållbarhetsarbete för att göra bäst nytta med begränsade medel inom de områden där
kommunen har störst rådighet.
Hållbarhetsstrategins uppbyggnad och genomförande

Grunden i Sotenäs kommuns målstruktur är kommunfullmäktiges fastställda vision ”Det goda
kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro”. Utifrån
visionen finns det mål som kommunfullmäktige antagit, ett av målen är att Sotenäs ska
främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
Hållbarhetsstrategin är indelad i fyra fokusområden för arbetet med hållbar utveckling;
•
•
•
•

Hälsa och välbefinnande
Hållbara samhällen och landsbygd
Hållbar konsumtion och produktion
Havet som utgångspunkt

Fokusområdena är valda utifrån de globala mål som identifierats som särskilt betydelsefulla
för Sotenäs. Identifieringen har gjorts med hjälp av en hållbarhetsworkshop och diskussion i
Rådet för hållbarhet och hälsa. Kommunstyrelsen har därefter utsett de valda målen som
områden att fokusera våra insatser inom.
För varje fokusområde finns en beskrivning av kommunens ambitioner/intentioner samt en
faktaruta. Faktarutan visar vilka globala och nationella mål som relaterar till området. I
faktarutan finns även de mål som är antagna på kommunal nivå inom området, och som är en
del av kommunens styr- och ledningssystem. Kommunstyrelsen ansvarar för att årligen
uppdatera faktarutorna med de nya kommunala målen som är antagna av nämnderna.
Inom de fyra fokusområdena finns det dessutom indikatorer och aktiviteter som skapar
handlingsplaner kopplade till kommunfullmäktiges mål om att främja hållbar utveckling, och
nämndernas styrande verksamhetsmål. Respektive chef ansvarar för handlingsplan för såväl
sin enhet som för medarbetarna.
En hållbarhets- och en folkhälsostrateg stöttar kommunens verksamheter strategiskt med
information och kunskap, de fungerar även som facilitatorer och diskussionspartners för att
utveckla kommunens hållbarhetsarbete.
Hållbarhetsrådet utgör ett tvärsektoriellt sammansatt forum för att få ett bättre
resursutnyttjande och större genomslagskraft inom hållbarhetsområdet. Rådet kan inte överta
berörda nämnders ansvar eller besluta i frågor där nämnder har ett ansvar och inflytande, utan
bör ses som en resurs för att lyfta och integrera hållbarhet i kommunen centralt såväl som i de
ingående aktörernas verksamheter.
Uppföljning

Uppföljning av de kommunala målen inom hållbarhetsområdet och förvaltningarnas
handlingsplaner görs löpande under året tillsammans med övriga mål inom Sotenäs styr- och
ledningssystem. Respektive förvaltning har ett övergripande uppföljningsansvar för sitt
hållbarhetsarbete.
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I samband med aktualiseringen av hållbarhetsstrategin som ska ske varje ny mandatperiod,
görs en övergripande uppföljning inom respektive fokusområde där olika aspekter och
insatser följs upp. För den övergripande uppföljningen och aktualisering ansvarar
kommunstyrelsen.
Resurser

Hållbarhetsarbetet ska ske inom ramen för nämnders- och bolags ordinarie budget. I de fall
förstärkning av resurser behövs kan nämnder och bolag ta med aktiviteterna i
budgetprocessen.
Västra Götalandsregionens Norra hälso- och sjukvårdsnämnd och Sotenäs kommun har
upprättat ett samverkansavtal för folkhälsoarbetet i kommunen, som är en del i den sociala
hållbarheten. I enlighet med avtalet är resurser knutna till folkhälsoarbetet i kommunen och
finansieras hälften vardera för Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen. Det finns
därmed möjlighet att ansöka om utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser utöver befintlig
verksamhetsbudget genom Hållbarhetsrådet.
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Fokusområdet Hälsa och välbefinnande kopplar till:
Globala hållbarhetsmål

6.1 KS: Kommunstyrelsen arbetar för ett
socialt hållbart samhälle
6.3 KS: Kommunstyrelsen arbetar för en
minskad klimatpåverkan
6.1 MimB: Miljönämnden ska verka för god
hälsa genom att befolkningens, inte minst
barn och ungas, exponering för hälsofarliga
kemikalier minskar
6.1 UN: Utbildningsnämnden arbetar för ett
hållbart samhälle
6.1 ON: Omsorgsnämnden arbetar för ett
hållbart samhälle
7. KF: Varje individs potential och förmåga
tas tillvara så att alla får förutsättningar för
goda livsvillkor samt har möjlighet att
påverka frågor som rör deras vardag.

Nationella miljökvalitetsmål
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
17. Generationsmålet

Nationella folkhälsomål

7.1 UN: Senast juni 2022 har
utbildningsförvaltningen ett hållbart och
långsiktigt arbete för ökad trygghet för barn
och elever
7.1 ON: Antalet vårddygn ska minska för
barn, unga och vuxna med 2% 2019, med
3% 2020, med 4% 2021, med 5% 2022 till
förmån för alternativa lösningar.
7.2 ON: Kvalitén i hemtjänsten ska vara
bland de 25% bästa i riket.

1.Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4.Inkomster och försörjningsmöjligheter
5.Boende och närmiljö
6.Levnadsvanor
7.Kontroll, inflytande och delaktighet
8.En jämlik och hälsofrämjande hälso- och
sjukvård

Sotenäs kommuns mål 2021
6. KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling
ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv.

7.3 ON: Kvalitén i särskilt boende ska vara
bland de 25% bästa i riket
7.4 ON: Individ- och familjeomsorgen ska
placera sig bland de 25% bästa i SKR:s
brukarundersökning.
7.5 ON: Funktionshinderomsorgen ska
placera sig bland de 25% bästa kommunerna
som deltar i SKR:s brukarenkät.
8. KF: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare som skapar goda förutsättningar
för att rekrytera, behålla och utveckla
personal.
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Hälsa och välbefinnande
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors
möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets
utveckling. Det är därmed av vikt att säkerställa hälsosamma liv
och främja välbefinnandet för alla i alla åldrar och något som
eftersträvas av Sotenäs kommun.
Hälsan är dock ojämlikt fördelad i befolkningen, även i Sotenäs. Ju
sämre social position, desto sämre hälsa och större konsekvenser av ohälsa. Med främjande
och förebyggande folkhälsoarbete skapas förutsättningar för att minska skillnader i hälsa. Det
minskar även utmaningarna inom sjukvården genom att fler får vara friska längre och därmed
minskar trycket på sjukvården. Det är även lösningen för att klara utmaningarna med en allt
mer åldrande befolkning där allt fler behöver välfärdstjänster.
Kommuner och regioner ansvarar för merparten av de välfärdstjänster som har betydelse för
befolkningens hälsa genom livet. Folkhälsoarbetet är ett långsiktigt arbete för att stärka och
utveckla livsvillkor som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Arbetet grundas på kunskap om
befolkningens hälsa och livsvillkor samt på sambanden mellan samhällets utformning och
människors hälsa. Folkhälsoperspektivet måste därför finnas med i alla delar av samhällsoch verksamhetsplaneringen.
I Sotenäs rustar vi oss mot klimatförändringarnas effekter i form av bland annat värmeböljor
och skogsbränder, vi minskar gifter i miljön, påverkan från radon och andra miljöfaktorer
som har stor påverkan på människors hälsa. I Sotenäs arbetar vi även för att stärka individen
genom att skapa förutsättningar för människors psykiska hälsa, ökad fysisk aktivitet samt
minska användandet av alkohol, narkotika, doping, tobak och miss- och riskbruk av spel.
Detta kräver att människor känner tillit och förtroende till sig själva och varandra samt är
delaktiga i samhällsutvecklingen.

Bild: De faktorer som har
störst betydelse för hälsan är
hälsans bestämningsfaktorer.
Det kan exempelvis vara
faktorer vi föds med,
strukturella faktorer eller
levnadsvanor.
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Fokusområdet Hållbara samhällen och landsbygd kopplar till:
Globala hållbarhetsmål

Sotenäs kommuns mål 2021
4. KF: Företagare uppfattar Sotenäs som en
attraktiv näringslivskommun
4.2 KS: Kommunstyrelsen ska främja hållbar
turism och vara en attraktiv plats att besöka
året runt
5. KF: Bostadsbyggandet i Sotenäs möter
kravet på en hållbar tillväxt.
6. KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling
ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv.
6.1 KS: Kommunstyrelsen arbetar för ett
socialt hållbart samhälle
6.3 KS: Kommunstyrelsen arbetar för en
minskad klimatpåverkan

Nationella miljökvalitetsmål

6.4 KS: Kommunstyrelsen ska värna särskilt
om den marina miljön

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
15 God bebyggd miljö
16 Ett rikt växt- och djurliv
17 Generationsmålet

6.1 MimB: Miljönämnden ska verka för god
hälsa genom att befolkningens, inte minst
barn och ungas, exponering för hälsofarliga
kemikalier minskar

Nationella folkhälsomål

6.2 MimB: Miljönämnden ska verka för att
Västerhavet ska uppnå god ekologisk status

1.Det tidiga livets villkor
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet

6.1 UN: Utbildningsnämnden arbetar för ett
hållbart samhälle
6.1 ON: Omsorgsnämnden arbetar för ett
hållbart samhälle
7. KF: Varje individs potential och förmåga
tas tillvara så att alla får förutsättningar för
goda livsvillkor samt har möjlighet att
påverka frågor som rör deras vardag
7.1 KS: Kommunstyrelsen ska öka individers
möjlighet att ta del av och påverka lokala
frågor
7.1 UN: Senast juni 2022 har
utbildningsnämnden ett hållbart och
långsiktigt arbete för ökad trygghet för barn
och elever
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Hållbara samhällen och landsbygd
Med hållbara samhällen och landsbygd menar Sotenäs kommun
ett inkluderande och rättvist samhällsbyggande som bjuder in fler
människor till att bo, leva och verka i kommunen utan att
överutnyttja eller förstöra naturen.
Samhället står inför stora utmaningar; klimatförändringar, psykisk
ohälsa, bostadsbrist och förlust av biologisk mångfald, som gör att
det finns ett stort behov av att ställa om vårt samhälle. Vi behöver bygga så att vi bättre
hushåller med mark och vatten samt minskar behovet av transporter. Men vi behöver också
ställa om för att anpassa oss till ett klimat som redan är i förändring. Psykisk och fysisk
ohälsa är ett växande problem och den byggda miljön behöver därför främja hälsa och
välbefinnande bland annat genom tillgång till tätortsnära friluftsliv.
Grönområden och natur kan hjälpa oss att hantera flera av dessa utmaningar. Ekosystemen är
en resurs som bland annat tar hand om dagvatten, pollinerar våra växter bidrar till rekreation,
ger oss energi, renar luft och vatten. Dessa nyttor – och många därtill – kallas för
ekosystemtjänster och måste inkluderas i all fysisk planering, där naturens nytta framhålls
snarare än bara ett plus i kanten. Sotenäs ska fortsätta att värna om sina speciella och vackra
natur- och kulturmiljöer. Tillsammans hittar vi innovativa lösningar för en hållbar
infrastruktur i samhällena, så att boende och besökare kan uppleva den unika och genuina
miljön.
Genom ett hållbart samhällsbyggande med förändrad samhälls- och infrastrukturplanering,
begränsar vi vår klimatpåverkan och möjliggör för klimatsmarta invånare, vilket även stärker
kommunens attraktivitet. Vi planerar efter en målbild med fossilfria färdsätt. Genom att binda
ihop våra samhällen med cykel- och vandringsvägar samt ett aktivt friluftsliv bidrar vi till
platsens attraktivitet, både för permanent- och deltidsboende. För ett hållbart samhälle krävs
även en utbyggnad av laddinfrastruktur. Att minska trafikens klimatbelastning kan bidra
positivt till flera andra miljömål liksom
till folkhälsomål, såsom ökad rörlighet.
Genom att främja möjligheter att gå och
cykla samt öka möjligheten att åka
kollektivt kan även tillgängligheten
förbättras för många samhällsgrupper,
exempelvis för ungdomar och äldre.
Bild; Koppling mellan ekosystemtjänster
och de globala utvecklingsmålen.
Boverket.
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Fokusområdet Hållbar konsumtion och produktion kopplar till:
Globala hållbarhetsmål

Sotenäs kommuns mål 2021
4. KF: Företagare uppfattar Sotenäs som en
attraktiv näringslivskommun
4.2 KS: Kommunstyrelsen ska främja hållbar
turism och vara en attraktiv plats att besöka
året runt
6. KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling
ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv.
6.1 KS: Kommunstyrelsen arbetar för ett
socialt hållbart samhälle

Nationella miljökvalitetsmål
1. Begränsad klimatpåverkan
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
9. Grundvatten av god kvalitet
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv
17. Generationsmålet

Nationella folkhälsomål
1.Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor

6.2 KS: Effektivisering av administrativa
processer
6.3 KS: Kommunstyrelsen arbetar för en
minskad klimatpåverkan
6.4 KS: Kommunstyrelsen ska värna särskilt
om den marina miljön
6.1 MimB: Miljönämnden ska verka för god
hälsa genom att befolkningens, inte minst
barn och ungas, exponering för hälsofarliga
kemikalier minskar
6.2 MimB: Miljönämnden ska verka för att
Västerhavet ska uppnå god ekologisk status
6.1 ON: Omsorgsnämnden arbetar för ett
hållbart samhälle
6.1 UN: Utbildningsnämnden arbetar för ett
hållbart samhälle
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Hållbar konsumtion och produktion
En hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska
fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor
och resurser. Sotenäs kommun strävar efter att ställa om till en
cirkulär ekonomi som handlar om att skapa ett samhälle utan
avfall, där allt återgår till att bli en resurs i en cirkulär process.
I Sotenäs finns Sveriges första Symbioscentrum som arbetar aktivt
med cirkulär ekonomi genom industriell och social symbios.
Symbioscentrum är ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för
omställningen till en cirkulär ekonomi. Genom innovativa lösningar för en hållbar produktion
och konsumtion skapas inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar
såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad
sysselsättning och förbättrad hälsa.
För en cirkulär ekonomi krävs kunskap och förändrade beteenden för hållbara livsstilar. En
del i detta kan vara att uppmuntra och skapa förutsättningar för, såväl permanent- som
deltidsboende, att till exempel återanvända, dela eller hyra produkter. I Sotenäs arbetar vi för
att det ska vara enkelt att leva hållbart. Sotenäs ska även främja hållbar turism, där bland
annat vandring- och cykelområden är strategiskt viktiga frågor.
En hållbar matkonsumtion innebär inte bara en bättre hälsa utan även minskad påverkan på
klimatet. Att se över kommunens inköp för att välja närproducerat, hälsosamt, klimatsmart
och miljövänligt är ett verkningsfullt sätt att bidra till en hållbar utveckling. Kommunen
arbetar dessutom för att minska matsvinnet och därmed ytterligare minska klimatpåverkan.
Genom att välja lokala produkter och tjänster bidrar kommunen till lokala arbetstillfällen och
en stärkt ekonomi.
Kommunen verkar för cirkulära och hållbara krav i sina upphandlingsprocesser. När varor
och tjänster köps in är det viktigt att följa de avtal som kommunen förhandlar fram, för att
säkerställa att de produkter som används införskaffas till bästa pris, kvalitet samt att
leverantören följer de krav som ställts vid upphandlingen. Det handlar också om hur länge de
resurser som köps in används innan de skrivs av och ersätts. Det är viktigt att kommunen
internt visar upp sig som gott exempel och tänker cirkulärt genom att t.ex. återbruka.
Kommunen ska öka förutsättningarna för alla kommunens aktörer att komma uppåt i
avfallstrappan, det vill säga att förebygga och minimera mängden avfall samt att förbättra
möjligheterna till återbruk och återvinning.
En stor andel av våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och
använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och
effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi omvandlar och använder energi kan vi
säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.
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Fokusområdet Havet som utgångspunkt kopplar till:
Globala hållbarhetsmål

Sotenäs kommuns mål 2021
4. KF: Företagare uppfattar Sotenäs som en
attraktiv näringslivskommun
4.2 KS: Kommunstyrelsen ska främja hållbar
turism och vara en attraktiv plats att besöka
året runt
6. KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling
ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv.
6.3 KS: Kommunstyrelsen arbetar för en
minskad klimatpåverkan

Nationella miljökvalitetsmål
4. Giftfri miljö
7. Ingen övergödning
10. Hav i balans samt levande kust och
skärgård
16. Ett rikt växt- och djurliv
17. Generationsmålet

Nationella folkhälsomål
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor

6.4 KS: Kommunstyrelsen ska värna särskilt
om den marina miljön
6.1 MimB: Miljönämnden ska verka för god
hälsa genom att befolkningens, inte minst
barn och ungas, exponering för hälsofarliga
kemikalier minskar
6.2 MimB: Miljönämnden ska verka för att
Västerhavet ska uppnå god ekologisk status.
6.1 UN: Utbildningsnämnden arbetar för ett
hållbart samhälle
6.1 ON: Omsorgsnämnden arbetar för ett
hållbart samhälle
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Havet som utgångspunkt
Världens hav driver globala system som gör jorden beboelig för
mänskligheten. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för
mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av
klimatförändringarna. I Sotenäs är vi beroende av den marina och
kustnära biologiska mångfalden för vår försörjning, både vad
gäller livsmedelsproduktion men även för rekreation och vår
turistnäring.
Sotenäs kommun ska samverka och vara aktiva inom havs- och kustfrågor samt arbeta med
åtgärder inom havs och vattenförvaltningen kopplat till EU:s ramdirektiv för renare
vattenresurser och en bättre havsmiljö. I kommunen invigdes 2015 Symbioscentrum med
visionen att vara ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för
omställningen till en cirkulär ekonomi. Med havet som utgångspunkt stärker
Symbioscentrum det lokala näringslivet och skapar möjligheter för nya miljöfrämjande
affärsverksamheter.
Genom industriell symbios, där den enes avfall eller restprodukt blir en annans råvara, och
social symbios, där fokus är på mänskliga resurser men nyttan på samma sätt blir större
genom samarbete, skapas både sociala, miljömässiga och ekonomiska vinster. I Sotenäs ser vi
att innovationsförmågan som skapas i samarbetet mellan det offentliga, näringsliv,
högskola/universitet och forskning är avgörande för att få till den samhällsförändring som
Agenda 2030 ger uttryck för.
I anslutning till Sotenäs Symbioscentrum startades 2018 Sveriges första marina
återvinningscentral, tillsammans med fiskarföreningen Norden. Den Marina
Återvinningscentralen syftar till att möta utmaningen med marin nedskräpning samt agera
katalysator för innovativa idéer och företag inom området. Att fortsätta arbetet med
strandstädning och minska plasten i haven är strategiskt viktigt för Sotenäs. Detta handlar
även om att verka för system där fiskeredskap återvinns, eller blir till nya, istället för att gå
till förbränning, hamna på deponi eller i värsta fall i havet och bidra till spökfiske. Sotenäs
ska fortsatt vara en föregångskommun i arbetet med minskning av mikroplaster i havet.
Havet är källan för vår turistnäring men turismen i sig riskerar samtidigt att utgöra ett hot för
havet och den kustnära miljön. Det är därför strategiskt viktigt att kommunen tillsammans
med andra aktörer verkar för att skapa förutsättningar för hållbar turism i samklang med det
marina livet. Det innebär bland annat utveckling av ett hållbart båtliv, med exempelvis
hållbara småbåtshamnar och elektrifiering av hamnarna.

Tjänsteutlåtande
Datum

2021-05-04

Dnr

KA 2021/000399

Kommunstyrelsens förvaltning
Pia Bergenholtz, pia.bergenholtz@sotenas.se
Hållbarhetsstrateg
Handlingsplan för Hållbarhetsrådet 2022-2023
Sammanfattning

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
Beskrivning av ärendet

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
Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser på kort sikt men det kan bidra till effektiv
hantering och prioritering av ekonomiska resurser under perioden för handlingsplanen.
Regelverk

Handlingsplanen syftar till att konkretisera Hållbarhetsstrategin för Hållbarhetsrådets
arbete som en del i att nå kommunens mål för hållbar utveckling.
Hållbarhetsstrategin har sin grund i de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030,
Barnkonventionen, de nationella miljömålen och folkhälsomålen.
Organisation och personal

Ett förslag till handlingsplan för Hållbarhetsrådet kan tas fram av folkhälsostrateg och
hållbarhetsstrateg.
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Hållbar utveckling

En handlingsplan för Hållbarhetsrådet ska konkretisera Hållbarhetsstrategin för
Hållbarhetsrådets arbete som en del i att nå kommunens mål för hållbar utveckling, utifrån
de tre dimensionerna ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till 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
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Folkälsostrateg
Hållbarhetsstrateg

Pia Bergenholtz, Linda Sahlström
Hållbarhetsstrateg, Folkhälsostrateg

Anna-Lena Höglund
Administrativ chef
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Tjänsteutlåtande
Datum

2021-05-06

Dnr

KA 2021/000409

Kommunstyrelsens förvaltning
Pia Bergenholtz, pia.bergenholtz@sotenas.se
Hållbarhetsstrateg
Utredning insamling av organiskt avfall från kommunens
verksamheter
Sammanfattning

Symbioscentrum bedriver projektet Cirkulär bioekonomi i Sotenäs som bland annat utreder
möjligheten till en lokal förbehandlingsanläggning för att kunna få ut mer KRAVcertifierad 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.
Beskrivning av ärendet

Sotenäs Symbioscentrum driver projektet Cirkulär bioekonomi Sotenäs i samverkan med
Renahav och Klevs gård, finansierat av Jordbruksverket genom Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Genom projektet kommer möjligheter för lokal
hantering av matavfall och förpackat organiskt material att utredas och beslutsunderlag att
tas fram, dvs. en lokal förbehandlingsanläggning/slurryanläggning. Efter utredning kan
eventuellt en sådan etableras. Anläggningen skulle ge förutsättningen att lokalt ta vara på
vårt matavfall som senare kan ge energi till våra lokala industrier och ge KRAV-certifierad
bionäring till lokalt jordbruk och till civilsamhället.
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. Insamling av matavfall ingår fokusområdet Hållbar konsumtion och produktion i
Sotenäs hållbarhetsstrategi och skulle bidra till Sotenäs kommunfullmäktigemål om att
Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
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Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Beslutet om utredningen medför inga ekonomiska konsekvenser utan kan ske inom
ordinarie budget. Utredningen kommer dock i sin tur klargöra vilka ekonomiska
konsekvenser införandet av ett system för insamling av matavfall kan innebära i form av
investeringskostnader, nya logistiska kostnader men även minskade kostnader då
avfallstaxan för organiskt avfall är lägre än för avfall som går till förbränning.
Regelverk

Regeringen har beslutat att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på
plats den 31 december 2023, så att detta kan samordnas med genomförandet av EU:s krav
på separat insamling av allt biologiskt avfall.
Insamling av matavfall är en del av delmålen för det globala utvecklingsmålet 12. Hållbar
konsumtion och produktion, vilket även utgör ett fokusområde i Sotenäs
hållbarhetsstrategi.
Organisation och personal

En utredning kan göras av de olika avdelningarna på kommunstyrelseförvaltningen i
samarbete med Rambo och samordnas av hållbarhetsstrategen.
Hållbar utveckling

Insamling av matavfallet från kommunens verksamheter för lokal hantering skulle bidra till
såväl det lokala näringslivet som cirkulär ekonomi och hållbar utveckling ur ekonomisk,
social och miljömässig dimension.
Insamling av matavfall är en del av delmålen för det globala utvecklingsmålet 12. Hållbar
konsumtion och produktion, vilket även utgör ett fokusområde i Sotenäs
hållbarhetsstrategi.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 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
Beslutet skickas till

Chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Chef för Näringsliv och utveckling
Hållbarhetsstrateg

Pia Bergenholtz
Hållbarhetsstrateg

Anna-Lena Höglund
Administrativ chef
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