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

Beslutande Eva Abrahamsson (M) MiMB Ordförande §25–38 
Mikael Andersson (C) BN §25–38 
Jeanette Loy (M) KS (deltar på distans) §28–38 
Ragnhild Selstam (M) UN (deltar på distans) §25–
38 
Britt Lindgren (C) ON §25–38 
Hans-Joachim Isenheim HSNN §25–38 
Ida Jakobsson HSNN (deltar på distans) §25–38 
Mikael Sternemar (L) SReh §25–38 
 

 
 

Närvarande ersättare Lena Linke (MP) ON §28–38 
Vivian Gustavsson (S) BN digitalt §25–38 
Ewa Ryberg (V) UN §25–38 
Birgitta Albertsson (S) KS §29–38 
Stellan Welin (S) MN §25–38 
 

 

Övriga deltagare Linda Sahlström, Folkhälsostrateg 
Pia Bergenholtz, Hållbarhetsstrateg 
Ulf Blomqvist Förvaltningschef utbildning  
Maria Turesson, Verksamhetschef folktandvården 
 

 
 

  
Justering Protokollet justerat 2020-10-06  
Sekreterare    

 Linda Sahlström   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson (M) Ordförande   
Justerare    

 Hans-Joachim Isenheim (MP) Vice ordförande 
 

  

Anslagsbevis 
 
 
. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
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§25 

Mötet öppnas.  
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§26 

Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs Hans-Joachim Isenheim. 
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§27 

Genomgång av dagordning 

Dagordningen godkänns. 
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§28 

Revidering av reglementet för Rådet för hållbarhet och hälsa  

Revidering av reglementet för Rådet för hållbarhet och hälsa görs på uppmaning av Västra 
Götalandsregionen i enlighet med avtalet för att tydliggöra rådets funktion och ramar. De 
huvudsakliga ändringarna är att byta namn till Hållbarhetsrådet och att förtydliga rådets funktion 
och områden. Förslaget bereds i Rådet för hållbarhet och hälsa.  

Beslut  
Rådet för hållbarhet och hälsa beslutar att ställa sig bakom förslaget att: 
-Ändra namnet till Hållbarhetsrådet 
-Sotenäsbostäder AB utser en ledamot till Hållbarhetsrådet 
-Anta reglementet för Hållbarhetsrådet 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 
 
……………………………                                                          …………………………… 
Eva Abrahamsson                                      Hans-Joachim Isenheim  
Ordförande                                        Justerare 

Skickas till 

Ordförande Rådet för hållbarhet och hälsa 
Administrativ chef 
Hållbarhetsstrateg  
Folkhälsostrateg   
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§29 

Hållbarhetsstrategin  

Den 22 februari 2018 biföll kommunfullmäktige en motion angående utveckling av 
Sotenäs kommuns hållbarhetsarbete (se dnr 2017/001776, § 14). Motionen innebar 
framtagande av detta förslag till hållbarhetsstrategi. Framtagandet har gjorts med hjälp 
av en hållbarhetsworkshop där både politiker och tjänstepersoner inom kommunen 
deltog. Strategins fokusområden är valda utifrån de 4 globala mål som identifierades 
som särskilt betydelsefulla för Sotenäs på den nämnda workshopen. Kommunstyrelsen 
beslutade 26 februari 2020, i enlighet med rådet för hållbarhet och hälsas 
rekommendation, att prioritera 4 globala mål vid framtagandet av hållbarhetsstrategi; 
Hälsa och välbefinnande, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion 
och produktion, 14. Hav och marina resurser. 
Strategiförslaget har beretts i Rådet för Hållbarhet och Hälsa 30 september 2020. 
Remissvaren kommer efter remisstiden att redovisas och beredas av Rådet för 
Hållbarhet och Hälsa den 2 december 2020 innan det går vidare till Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige för beslut.  
 
Hållbarhetsstrateg och Folkhälsostrateg föreslår att Hållbarhetsstrategin ska ut på remiss till:  

• Kommunstyrelsen 
• Byggnadsnämnden 
• Miljönämnden 
• Utbildningsnämnden 
• Omsorgsnämnden 
• Sotenäsbostäder AB 
• Sotenäs Rehabcenter AB 
• Rambo AB 
• Sotenäs Vatten AB 
• Moderata samlingspartiet 
• Centerpartiet 
• Liberalerna 
• Kristdemokraterna 
• Socialdemokraterna 
• Vänsterpartiet 
• Miljöpartiet de gröna 
• Sverigedemokraterna 

Beslut 
Rådet för hållbarhet och hälsa beslutar att skicka ut Hållbarhetsstrategin på remiss till ovan nämnda 
aktörer.  
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Forts. §29 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 
 
……………………………                                                          …………………………… 
Eva Abrahamsson                                      Hans-Joachim Isenheim  
Ordförande                                        Justerare 

Skickas till 

Ordförande Rådet för hållbarhet och hälsa 
Administrativ chef 
Hållbarhetsstrateg  
Folkhälsostrateg  
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§30 

Kommunernas klimatlöften, del av klimat 2030 

Västra Götalandsregionen bjuder in kommunerna att anta ett antal klimatlöften som ska 
genomföras under 2021. 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. 

Beslut 
Rådet för hållbarhet och hälsa ställer sig bakom de klimatlöften som redovisas som möjliga att anta 
1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 och 20.  
Rådet för hållbarhet och hälsa rekommenderar Kommunstyrelsen att också anta löfte 7. Vi erbjuder 
laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag, med uppdrag till 
Sotenäsbostäder att ta fram ett tidsatt och mätbart mål, förslagsvis att de erbjuder 1 laddstation per 
25 lägenheter till 2022. 
Rådet för hållbarhet och hälsa rekommenderar Kommunstyrelsen att också anta löfte 15. Vi minskar 
klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation, som uppdrag till Sotenäsbostäder 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 
 
……………………………                                                          …………………………… 
Eva Abrahamsson                                      Hans-Joachim Isenheim  
Ordförande                                        Justerare 

Skickas till 

Administrativ chef 
Hållbarhetsstrateg  
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§31 

Glokala Sverige 

Information om att inte glömma att anmäla sig till utbildningsdagen med Glokala Sverige den 9 
oktober ges.  
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 §32 

Utvärdering av projektet ”Sotenäs ett jämställt samhälle utan våld och 
droger” 

Ungdomsutvecklaren redovisar en rapportutvärdering gällande projektet ”Sotenäs ett jämställt 
samhälle utan våld och droger” som pågick 2016–2019 och gavs 225 000kr varje år under 
projektåren. 
 
Ungdomsutvecklaren meddelar att projektet varit lyckat i att höja kunskapsnivån för frågor gällande 
jämställhet, våld och droger främst bland personal och föräldrar. Detta jobbas nu vidare med i andra 
satsningar inom förskola och skola. Ett behov som ses efter projekttidens slut är dock att öka 
samverkan med föreningarna i kommunen.  
 
Mikael Sternemar ger förslag att ställa krav i föreningsbidraget att jobba med dessa frågor som en 
förutsättning att få bidrag.  
 
Ragnhild Selstam ger förslag att anordna en föreläsning för allmänheten gällande ex. cannabis och 
inte enbart sträcka sig till vårdnadshavare inom skola för att nå ut till fler.  
Ungdomsutvecklaren tar med sig frågan att tänka bredare vid anordning av ex. föreläsningar.  
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§33 

Elevhälsans arbete med skolfrånvaro 

Kvalitetsutvecklaren/ Verksamhetschefen för elevhälsans medicinska och psykologiska delar, 
presenterar elevhälsans arbete med studienärvaro. Grundförutsättningarna för att arbetet ska fungera 
är: 
• Vårdnadshavare anmäler elevens frånvaro 
• Läraren registrerar frånvaro varje dag 
• Rektor lyfter frånvaron varje månad på ElevHälsoTeam 
• Insatserna i handlingsplanen följs 
 
Elevhälsan har en handlingsplan samt samtalsunderlag vid skolfrånvaro som de arbetar efter. Just 
nu är skolfrånvaron hög (covid-19), vissa har varit hemma hela våren. Dem har fått anpassa 
verksamheten under pandemin för att kunna möta elever och vårdnadshavare i detta.   
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 §34 

Sociala konsekvenser av pandemin 

Folkhälsostrategen presenterar en sammanställning av sociala konsekvenser av pandemin på 
folkhälsan. Syfte med presentationen är att samla händelser som uppstått med anledning av 
covid-19 samt beskriva vilka konsekvenser dessa kan få för hälsan i befolkningen. 
Arbetet är ett resultat av ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, SKR, Länsstyrelsen samt 
strateger och chefer med intresse för folkhälsofrågor i kommuner och regioner. Detta ska ses som 
en utgångspunkt för fortsatt folkhälsoanalys och utformningen av hälsofrämjande och förebyggande 
insatser för en god och jämlik hälsa under och efter covid-19-pandemin.  
 
Presentationen visar att det förekommer betydande ojämlikheter i hälsa mellan grupper utifrån 
förhållanden som kopplar till socioekonomisk situation, diskrimineringslagens grunder och annan 
sårbarhet. Dessa skillnader riskerar nu att öka. Det förstärker betydelsen av det pågående 
utvecklingsarbetet om stödstruktur och uppföljningssystem av folkhälsopolitiken nationellt.  
Analysen av pandemins konsekvenser måste fortsätta för att skapa långsiktiga förutsättningar för ett 
folkhälsoarbete som bidrar till en god och jämlik hälsa, detta är något som måste göras tillsammans 
då alla verksamheter/nämnder är en viktig del av detta.   
Det är av vikt att inte prioritera bort de förebyggande insatser vi redan gör. Att se över sociala risker 
i varje verksamhet och att säkerställa att de inte prioriteras bort vid beslut är avgörande för att se till 
att behoven inte ökar och i sin tur kostnader på kort och lång sikt.  Folkhälsostrategen ser ett behov 
av att utreda detta och kommer vidare se över frågan för att kunna se över möjligheterna att stötta 
alla verksamheter att göra en sådan satsning framöver.   
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 §35 

Information om Hållbarhetsveckan v.43 

Hållbarhetsstrategen informerar om kommande medverkan i Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland. 
Festivalen bygger på självorganisering där olika samhällsaktörer under en tidsperiod bjuds in att 
ordna arrangemang om viktiga framtidsfrågor kopplat till omställningen till ett hållbart samhälle. 
Sotenäs kommer medverka med olika arrangemang för mer info och program: 
Hallbarhetsfestivalen.org 
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§36 

Beslut av HSNN om överflytt av utvecklingsmedel 

Med anledning av Covid-19 kan delar av 2020 års planerade folkhälsoinsatser komma att ställas in. 
Det kan också finnas behov av att ändra inriktning inom pågående insatser. Norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden ställer sig därför bakom möjligheten att inom ramen för samverkansavtalet 
senarelägga eller ändra inriktning på de insatser folkhälsoråden har tagit beslut om. Detta gäller 
både för insatser som inte har eller inte kommer att kunna genomföras samt för redan påbörjade 
insatser. Omfördelade insatser ska omfattas av folkhälsorådens prioriterade fokusområden och 
målgrupper och ska inte ersätta, utan snarare komplettera kommunernas ordinarie uppdrag. 
Insatserna ska tydligt redovisas i ordinarie uppföljning. Vid omfördelning av medel ska 
folkhälsostrategen informera regionutvecklare, avdelning social hållbarhet samt ansvarig 
tjänsteperson för norra hälso- och sjukvårdsnämnden. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden behöver 
inte godkänna omfördelning av folkhälsomedel under förutsättning att ovanstående kriterier är 
uppfyllda. 
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§37 

Utbildning MHFA och Våga fråga 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har valt att satsa medel på utbildning i suicidprevention riktat 
till äldre, 65år+, och Kommunalförbundet Fyrbodal har fått i uppdrag att samordna detta. 
 
En del av dessa medel kommer att användas till att utbilda så kallade ”första hjälpare”. En 2-dagars 
utbildning i MHFA som kommer att ges vid fyra tillfällen i Fyrbodal; i Mellerud, Strömstad, 
Uddevalla och Vänersborg, dit deltagare från hela Fyrbodal kan söka. Den andra delen av medlen är 
avsatta till utbildningen ”Våga Fråga” som Suicide Zero kommer att genomföra. Planen är att 
förlägga 2 – 3 utbildnings-tillfällen i varje kommun, lite beroende på efterfrågan. Hälften av 
tillfällena var tänkta att genomföras i november 2020 och de andra tillfällena var planerade till tidig 
vår 2021, nu kommer allt genomföras våren 2021 (med reservation för restriktioner i och med 
COVID-19 kan satsningen bli förskjuten och genomföras senare under 2021). 
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§38 

Information om projekt på Symbioscentrum 

Hållbarhetsstrategen informerar om ett projekt som just nu pågår på Symbioscentrum, Cirkulär 
bioekonomi, som knyter väl an till tidigare diskussioner i rådet och till kommunens övergripande 
arbete med hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Syftet med projektet är att öka mängden 
KRAV-certifierad gödning från den lokala biogasanläggningen till lokala jordbrukare. 
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§39 

Övriga frågor  

Inga övriga frågor tas upp.  
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