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Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn och Microsoft 
Teams kl. 09.00–12.00  
 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M) MiMB  
Jeanette Loy (M) KS 
Britt Lindgren (C) ON 
Ragnhild Selstam (M) UN 
Stig Arne Helmersson (C) SVAB 
Hans-Joachim Isenheim HSNN  
Vivian Gustavsson (S) BN 
 

 
 

Närvarande ersättare Terese Mancini (S) KS 
Ewa Ryberg (V) UN 
Ida Jakobsson HSNN 
 

 

Övriga deltagare Emma Vånder, Folkhälsostrateg 
Pia Bergenholtz, Hållbarhetsstrateg 
Per Svensson, chef Näringsliv och utv §37-41 
Ulf Blomquist, Utbildningschef §37-41 
Erika Hassellöv, personalchef §37-41 
Annika Storm, Kommunbibliotek §39 
Elias Rödström, Röds Västergård §39   
Mattias Carlsson, Abloc AB §39   
 

 
 

  
Justering Protokollet justerat 2021-11-02 klockan 13:00 

 
Sekreterare    

 Emma Vånder   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson (M) Ordförande   
Justerare    

 Hans-Joachim Isenheim (HSNN) Vice 
ordförande 
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§37 

Godkännande av dagordning 
Hållbarhetsrådet godkänner dagordning.  
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§38  Dnr 2021/844 

Remissvar revidering av kostpolicy 
Emma Vånder presenterar förslag på remissvar till KSTU.  
 
Hållbarhetrådet har fått möjlighet att lämna remissvar angående reviderad Kostpolicy. Kostpolicyn ska 
vara ett styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet för alla kommunala verksamheter där 
måltidsenheten står för de största livsmedelsinköpen. 

Beslutsunderlag 

Revidering av kostpolicy 
Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 2021-10-01 
 

Hållbarhetsrådets beslut 

Hållbarhetsrådet beslutar att enhälligt ställa sig bakom förvaltningens förslag på remissvar. 

Skickas till 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 
Kostchef 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
Eva Abrahamsson (M)     Hans-Joachim Isenheim 
Ordförande     Justerare 
 
 
Emma Vånder 
sekreterare 
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§39  Dnr 2021/665 

Ansökningar utvecklingsmedel folkhälsa 2022 
Hållbarhetsrådet avsätter årligen medel för folkhälsoinsatser i syfte att stimulera till folkhälsoarbete 
och förbättra folkhälsan i Sotenäs. 
 
Inför 2022 har 8 nya ansökningar om utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser inkommit. Tre av 
ansökningarna valdes ut för att presenteras på Hållbarhetsrådet: Tumlarens ansökan om 
friluftslivssatsningen, Röds Västergård & Abloc AB samt Sotenäs kommunbibliotek. Under dagens 
råd presenterar Röds Västergård & Abloc AB samt Sotenäs kommunbibliotek sina 
projektansökningar.  
 

Sökande  Projekt/insats  Ansökta medel 
Tumlaren  Friluftsliv för ökad folkhälsa 600 000 kr (2 år) 
 
Tumlaren  Jämlik hälsostart i livet  50 000 kr 
 
Tumlaren  Aktiviteter i varmvatten  100 000 kr 
 
Röds Västergård & Etablera led för stigcykling 12 000 kr 
Abloc AB 
 
Kommunbiblioteket Läsning i förskolan  72 000 kr (3 år) 
 
Bryggans dagliga Bad och styrketräning  15 000 kr  
verksamhet  på Tumlaren  
 
Utbildningsförvaltningen Satsning HBTQ+   165 000 kr 
 
Petra Karlsson (privat) Stenpromenaden  50 000 kr 
 
    Total summa: 1064 000 kr 

Hållbarhetsrådets beslut 

Hållbarhetsrådet tar del av informationen om de inkomna ansökningarna. Beslut kring vilka som 
kommer att beviljas tas vid nästkommande rådsmöte den 16 november. 
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§ 40  Dnr 2021/674 

Rapport av kommunens klimatlöften 2021 

Sammanfattning 

Pia Bergenholtz rapporterar kommunens arbete med klimatlöften 2021. 
 
Hösten 2020 bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas klimatlöften. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-28 att anta 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 och 21. 
Under 2021 har alla förvaltningar och flertalet kommunala bolag arbetat med att genomföra de olika 
åtgärderna. De antagna klimatlöftena 2021 kopplar an till Sotenäs Hållbarhetsstrategis alla 
fokusområden, varav Hållbar konsumtion och produktion är den främsta. Klimatlöftena har bidragit till 
Kommunfullmäktiges mål att främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. 

Hållbarhetsrådets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom uppföljningsformuläret som ska skickas in till Klimat 
2030 och Västra Götalandsregionen.  

 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
Eva Abrahamsson (M)     Hans-Joachim Isenheim 
Ordförande     Justerare 
 
 
Emma Vånder 
sekreterare 
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§ 41  Dnr 2021/498 
 
Klimatlöften 2022 

Sammanfattning 

Pia Bergenholtz presenterar vilka klimatlöften kommunen föreslås anta inför 2022. 
 
Hösten 2020 bjöd Västra Götalandsregionen in kommunerna att anta klimatlöften i satsningen 
Kommunernas klimatlöften som just nu genomförs. Nu fortsätter satsningen och kommunerna bjuds in 
att anta ett antal nya klimatlöften som ska genomföras under 2022. De 20 klimatlöftena täcker inte in 
alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som är möjligt att 
genomföra och följa upp under ett år. Klimatlöftena är en del av genomförandet av Klimat 2030 och blir 
därmed en del av kommunens åtagande. 
 

Hållbarhetsrådets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom redovisade förslag till svar och därmed anta 
klimatlöftena; 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, och 20. 
 
 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
Eva Abrahamsson (M)     Hans-Joachim Isenheim 
Ordförande     Justerare 
 
 
Emma Vånder 
sekreterare 
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§42 

Finansiering av samverkanskonferens 2022  

Sammanfattning 

Emma Vånder informerar om att Strömstads kommun, Tanums kommun, Lysekils kommun samt 
Polismyndigheten och Brottsofferjouren Bohus planerar att genomföra en samverkanskonferens den 
17 mars 2022. Sotenäs kommun har fått frågan om att vara med i planering och finansiering av 
konferensen.  
 
Konferensen syftar till att: 
- Vara en kunskapshöjande insats för ökad medvetenhet om heder, HBTQI och våld i ungas relationer.  
- Samla och synliggöra yrkesverksammas och ideellas kompetens och resurser utifrån de olika 
familjemedlemmarnas behov i en våldsrelation. 
- Skapa förutsättningar för hållbarhet och kontinuitet för ett fungerande samarbete mellan berörda 
myndigheter och organisationer. 
- Förebygga fortsatt viktimisering/utsatthet. Ur offrets perspektiv är polisen bara en av flera aktörer, 
behoven är omfattande och komplexa, vilket kräver samarbete mellan flera myndigheter. 
- Understryka att insatser behövs för otypiska brottsoffer som pojkar och HBTQI-personer för att öka 
möjligheten att de söker hjälp. Det är därför viktigt att berörda aktörer har en inkluderande syn på vem 
som kan vara drabbad av hedersrelaterat våld. 

 
Hållbarhetsrådets beslut 

Hållbarhetsrådet tar del av informationen och beslutar att avsätta 20 000 kronor för att vara med och 
finansiera samverkanskonferensen 2022 tillsammans med Polismyndigheten, Strömstads kommun, 
Tanums kommun, Lysekils kommun samt Brottsofferjouren Bohus. 
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§ 43  
 
Information från Hållbarhetsfestivalen 

Sammanfattning 

Pia Bergenholtz informerar om kommunens aktiviteter under Hållbarhetsfestivalen. Kommunen 
anordnade en föreläsning för allmänhet om klimatet, studiebesök på Marina återvinningscentralen, 
Ploggning med IK Granit, Lunchseminariet ”Det spökar i havet” och temavandring under veckan. 
Det anordnades även interna aktiviteter och utbildningar. 
 

Hållbarhetsrådets beslut 

Hållbarhetsrådet tar del av informationen.  
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