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

Beslutande Eva Abrahamsson (M) MiMB  
Hans-Joachim Isenheim HSNN  
Jeanette Loy (M) KS 
Britt Lindgren (C) ON 
Gunilla Ohlin (L) BN 
Stig Arne Helmersson (C) SVAB 
Mikael Sternemar (L) SREH   
Ewa Ryberg (V) UN  
Ida Jakobsson HSNN 
 

 
 

Närvarande ersättare Terese Mancini (S) KS 
Vivian Gustavsson (S) BN  
Marianne Olsson (S) MN 
Lena Linke (MP) ON 
 

 

Övriga deltagare Emma Vånder, Folkhälsostrateg 
Pia Bergenholtz, Hållbarhetsstrateg 
Tony Åsberg, Räddningstjänsten 
Joakim Linder, ungdomsutvecklare § 9 
Hanna Brodén, måltidschef § 10 
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Ordförande    

 Eva Abrahamsson (M) Ordförande   
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 Hans-Joachim Isenheim (HSNN) Vice 
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§ 1 

Godkännande av dagordning 
Hållbarhetsrådet godkänner dagordning.  
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§ 2      

Verksamhetsberättelse Hållbarhetsrådet 2021 

Sammanfattning 

Folkhälso- och Hållbarhetsstrategen går igenom rådets verksamhetsberättelse för 2021.  
 
2021 har liksom 2020 varit ett år präglat av covid-19-pandemin vilket påverkat kommunens alla 
verksamheter på ett eller annat sätt. Inte minst har möten och utbildningar behövts ställas in, skjutas 
fram eller genomföras digitalt.  
 
I rådets verksamhetsplan 2021 identifierades tre fokusområden cirkulär mat, agenda 2030 och 
psykisk hälsa, utifrån kommunens vision och verksamhetsmål, som skulle genomsyra 
verksamhetsåret. Två övergripande mål togs fram. Mål 1: Uppmärksamma och samverka för 
hållbarhet och folkhälsa. Mål 2: Omvärldsbevaka hållbarhets- och folkhälsofrågor. 
 

Hållbarhetsrådets beslut 

Hållbarhetsrådet tar del av informationen och ställer sig bakom verksamhetsberättelsen. 
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§ 3 Dnr 2021/995  

Uppföljning av samverkansavtalet för folkhälsoarbete HSN N 

Sammanfattning 

Ett samverkansavtal för gemensamma folkhälsoinsatser finns mellan norra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Sotenäs kommun 2020–2023. Samverkansavtalet reglerar en 
samfinansiering och prioritering av gemensamma folkhälsoinsatser i kommunen för att förbättra 
befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter för 
nuvarande Sotenäs kommun 840 000kr/år för gemensamma folkhälsoinsatser, så kallade 
utvecklingsmedel och Sotenäs kommun bidrar med motsvarande belopp. Parterna ska årligen följa 
upp folkhälsoarbetets utveckling både skriftligt och i dialog. Avtalet reglerar att kommunstyrelsen 
ska ställa sig bakom en skriftlig årlig uppföljning av folkhälsoinsatser. På grund av att 
uppföljningen ska vara inne i januari 2021 har även kommunen fått tillåtelse att hållbarhetsrådets 
ordförande skriver under uppföljningen i förhand för att sedan rapportera till rådet samt 
kommunstyrelsen. 
 
Folkhälsostrategen presenterar folkhälsoarbetet 2021. På grund av covid-19 har budgeten inte 
kunnat efterföljas när det kommer till de planerade folkhälsoinsatserna. Flera av de beviljade 
insatserna fick ställa om eller ställa in sin verksamhet. En stor del av de beviljade 
utvecklingsmedlen för 2020 och 2021 flyttades därmed över till 2022.  

Hållbarhetsrådets beslut 

Hållbarhetsrådet ställer sig bakom uppföljningen och skickar vidare till Kommunstyrelsen för 
kännedom.  
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§ 4   

Folkhälsoforum 4 mars - inställt 

Sammanfattning 

Folkhälsoforum som planerades till den 4 mars är inställt. Det är inte aktuellt med en digital variant. 
Information med nytt datum kommer längre fram. 
 

Hållbarhetsrådets Beslut 

Hållbarhetsrådet tar del av informationen. 
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§ 5 DNR 2021/1074 
 
Uppdaterad Hållbarhetsstrategi 

Sammanfattning 

Hållbarhetsstrategen informerar rådet om den uppdaterade Hållbarhetsstrategin med mål för 2022. 

Hållbarhetsrådets Beslut 

Hållbarhetsrådet tar del av informationen och beslutar att ställa sig bakom den uppdaterade 
Hållbarhetsstrategin. 
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§ 6 DNR 2021/409 

Utredning om insamling av organiskt avfall 

Sammanfattning 

I utredningen för insamling av matavfall från kommunens alla verksamheter, konstateras att 
insamling av matavfall tidigast kan ske hösten 2023. Inför 2023 kan kommunen bereda budget, mål 
och indikatorer för insamling av matavfall från kommunens alla verksamheter i enlighet med 
lagkrav om att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats den 31 december 
2023. Initialt kan omställningen innebära kostnader därefter bedöms besparingar kunna göras.  
 
Insamling av matavfall ingår i Kommunfullmäktiges mål att främja hållbar utveckling ur 
ekonomisk, social och miljömässig dimension, och är i linje med Sotenäs hållbarhetsstrategi 2030. 
Att sortera ut organiskt avfall är en del av det globala målet Hållbar konsumtion och delmålet att 
minska mängden avfall markant, genom att gå upp i avfallstrappan och återvinna mer. 
 
Hållbarhetsrådets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen, uppmanar samhällsbyggnadsförvaltningen att inför 
2023, med utredningen som underlag, bereda budget, mål och indikatorer för insamling av 
matavfall från kommunens verksamheter. 
 
Att Kommunstyrelsen utreder finansiering av slurryanläggning i Sotenäs, antingen i egen regi eller 
gemensamt med Rambo.   
 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
Eva Abrahamsson (M)     Hans-Joachim Isenheim 
Ordförande     Justerare 
 
 
Emma Vånder 
sekreterare 
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§ 7 DNR 2021/399 

Handlingsplan folkhälsoarbete 2022-2024 

Sammanfattning 

Regionen har efterfrågat en handlingsplan i syfte att konkretisera vad hållbarhetsstrategin innebär 
för prioriteringar för Folkhälsoarbetet under 2–4 års tid. Handlingsplanen blir en del i att nå 
kommunens mål för hållbar utveckling, särskilt utifrån dimensionen social hållbarhet. Ett förslag till 
handlingsplan för Hållbarhetsrådet 2022–2024 har tagits fram under hösten 2021 för att antas av 
Hållbarhetsrådet och skickas till Kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Folkhälsostrategen presenterar förslag på planen. 

 
Hållbarhetsrådets beslut 

Hållbarhetsrådet tar del av informationen och ställer sig bakom planen.  
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§ 8 
 
Nämnder och verksamheter redogör för aktuella sitt folkhälso- och 
hållbarhetsarbete  

Sammanfattning 

Nämnderna redogör för aktuella folkhälso- och hållbarhetsarbete  
 
Kommunstyrelsen – VA-plan, stor utredning för vatten och avloppsförsörjning. Reviderar 
riktlinjer om nutidens och framtidens reningsverk och vart man ska placera det. Reviderat riktlinjer för 
alkoholservering.   
 
Utbildningsnämnden – Måltidsprojektet i skolan, jobbar utifrån elevernas måltidsmiljö men även 
att det ska fungera med mathanteringen. Ny Elevhälsoplan 2022–2026 är antagen. Sätter igång ett arbete 
med inrymningsplaner för skolan, innefattar även skolskjutsar. 
 
Behandlat motion om fritidsbank i kommunen vilket innebär ett återbruk av fritidsartiklar man sedan 
kan låna kostnadsfritt. 
 
Byggnadsnämnden – Bostadsförsörjningsprogrammet, flera planer där man jobbar med 
barnperspektivet, hälso- och tillgänglighetsperspektivet. Man försöker spara så mycket som möjligt av 
naturen och bergen. Långevik är ett område som varit ute på samråd. I varje bygglov pratar man om 
tillgänglighet.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän – mest arbetat trängseltillsyn, mål med giftfri förskola 
och att även komma igång mer med tobakstillsyn. Utbildning vid nästa nämnd om buller.  
 
Omsorgsnämnden – hälsosamordnare har anställts för att kartlägga hur personalen mår runt om i 
kommunen. Fokusera på att Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, få ner sjukfrånvaron. 
Arbeta för ett hållbart samhälle. Stärka och hjälpa i så tidigt skede som möjligt. 
Även Förebyggande samordnare som ska arbeta för att motverka ensamhet och jobba förebyggande 
inom förvaltningen har anställts. Uppdraget går också ut på att sammanställa och hjälpa till med 
transporter till aktiviteter.  
Arbetar för att det ska finnas cyklar för hemtjänsten. Vill även ha elbilar till hemtjänsten exempelvis, 
men det finns vissa utmaningar med det i dagsläget. 
 
Sotenäs rehab AB – Har ett viktigt arbete med mötesplatser i kommuner. Tumlarens verksamhet är 
ett exempel på det. Hade väldigt mycket besök 2020, men under pandemin har det delvis varit stängt 
eller begränsat. Det viktigaste nu är att få människor att hitta tillbaka.  
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra – På plats med ”En väg in” för psykiska besvär. Första 
kontakt är digital och sedan ska man lotsas till rätt vårdenhet från början. Tidigare har det varit svårt att 
veta vart man ska vända sig. Minimaria är på gång även i Fyrbodal.  
 
Sotenäs vatten AB – Har tre bolagsmål som är kopplade till Agenda 2030.  
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Arbetar även med Hållbarhetsindex för uppföljningen.  
 
Diskuterar även att mäta narkotika i avloppsvattnet. Man kan göra stickprov för att få halten på olika 
substanser.  
 
Räddningstjänsten: Har nya föreskrifter som tillståndsverksamheten. Kommer att göra fler 
tillsyner med ett bredare perspektiv. Hållbarhetsstudie som tar sikte på riskprofil för nya detaljplaner. 
Beredskap av organisation av räddningstjänst, ambulans med fler. Är underdimensionerade i dagsläget.  
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§ 9 
 
Uppföljning av avslutade folkhälsoprojekt  

Sammanfattning 

Ungdomsutvecklare följer upp projekten ”Förebyggande fritidsledare” samt ”Ungas Abba-gården” 
som genomförts under 2021. 
 
Förebyggande fritidsledare: Öka fritidsledarna kompetenser kring att jobba förebyggande, främst 
kring ANDTS-problematik. Positivt att det finns en gemensam metod och arbetssätt i att möta 
ungdomar oavsett livsvillkor. Skapa tillit och trygga miljöer för ungdomarna.  
 
Ungas Abba-gården: Jobbat med inflytande för ungdomar och skapat en ny mötesplats som 
ungdomarna själva har varit med och skapat i en demokratisk process. Det finns ett intresse för 
ungdomarna att vara delaktiga. 
 

Hållbarhetsrådets Beslut 

Hållbarhetsrådet tar del av informationen och får chans att ställa frågor till projektledaren. 
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§ 10 
 
Upphandling livsmedel. Definition av närproducerat  

Sammanfattning 

Det ska göras en ny upphandling av livsmedel i kommunen. Avtalet ska vara klart 1 april 2023. I 
dagsläget finns ingen färdig definition av närproducerade livsmedel utan det är upp till varje 
kommun att själva definiera, liksom vad är syftet med att arbeta mer närproducerat är. Är det 
exempelvis för att: 
 

- ha en krisberedskap? 
- minskad miljöpåverkan? 
- gynna lokala aktörer? 
- skapa fler arbetstillfällen lokalt? 

 
Det förs en diskussion i Hållbarhetsrådet om hur vi i Sotenäs kommun ska definiera närproducerat 
när det kommer till inköp av livsmedel. Rådet är eniga om att se till att bidra till den egna 
produktionen, i närheten och i Sverige. Första hand inom kommunen, i andra hand Västra Götaland  
och i tredje hand Sverige. Gynnar samtligt ovannämnda faktorer. Rådet poängterar även vikten av 
att välja mat efter säsong. 
  
Hållbarhetsrådet kommer att uppdateras kontinuerligt i frågan. 

Hållbarhetsrådets Beslut 

Hållbarhetsrådet tar del av informationen och fortsätter att följa frågan.  
  



 
 

 
Hållbarhetsrådet | Sammanträdesprotokoll | 2022-02-09 § 1-11  

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 14(14
)
 

 
 

§ 11 
 
Folkhälsopris och Hållbarhetspris 2022  
 
Folkhälsostrateg och Hållbarhetsstrateg presenterar att planen för att utlysa Folkhälsopris och 
Hållbarhetspris 2022 är igång. Nomineringen öppnar 1 mars och stängs 17 april. Beslut kring vilka 
som får priserna 2022 tar vi vid nästa rådsmöte i maj. 
 

Hållbarhetsrådets Beslut 

Hållbarhetsrådet tar del av informationen och ställer sig bakom tidsplanen.  
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