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Anslagsbevis 
Hälsorådets protokoll 2016-09-30 är justerat. 
. 
. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
   

Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl. 09.00–12.00  
 
Beslutande 

 
Kristina Frigert (M) KS, ordförande 
Nils Olof Bengtsson (M) ON 
Eva Abrahamsson (M) MiMB 
Leif Andersson (S) HSNN 
Alexander Niklasson (M) HSNN 
Ewa Ryberg (V) UN tjg ersättare 

 
 

Närvarande ersättare Bengt Sandberg (MP) MiMB   
Övriga deltagare Maria Hassing Karlander, sekreterare  

Peter Bergman, räddningschef 
Eva-Lott Grafman, utvecklare och elevhälsochef 
utbildningsförvaltningen §19-20 
Patrik Rasmussen, Tumlaren §19 
Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef, 
folkhälsoenheten Västra Götalandsregionen §20 
Joakim Linder, ungdomsutvecklare §17 
Lars Bennersten, förvaltningschef §20 

 
 

  
Justering Kommunhuset 
Sekreterare    

 Maria Hassing Karlander   
Ordförande    

 Kristina Frigert (M)   
Justerare    

 Alexander Niklasson (M)   
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§ 16 

Justering 

Till att justera dagens protokoll väljs Alexander Niklasson.  
 

§17 

Pågående folkhälsoarbete 

Joakim Linder, ungdomsutvecklare och projektledare, informerar från projekten "Unga 
ambassadörer" och "Sotenäs, ett jämställt samhälle utan våld och droger".  
Folkhälsostrategen rapporterar från övriga pågående projekt och arbeten inom folkhälsoområdet. 
 

§ 18  

Ekonomisk uppföljning 

Folkhälsostrategen presenterar ekonomisk uppföljning. 
Projektet "Sotenäs, ett jämställt samhälle utan våld och droger" kommer att redovisa ett överskott 
på 50 000 kr 2016 på grund av att arbetet inte påbörjats förrän den 1 juni. Överskottet kan härledas 
till kostnader för lön till projektledare. Folkhälsostrategen föreslår att en ansökan lämnas in till 
Hälso- och sjukvårdsnämnden om att få omfördela överskottet till andra insatser och 
utvecklingsarbeten under 2017. 
 

Beslut 
Hälsorådet beslutar att en ansökan lämnas in till Hälso- och sjukvårdsnämnden om att få överföra 
och omfördela överskottet på 50 000 kr till andra insatser och utvecklingsarbeten under 2017. 
 
 

§ 19 

Ansökning om utvecklingsmedel inför 2017 

Hälsorådet avsätter årligen medel för folkhälsoinsatser i syfte att stimulera till folkhälsoarbete och 
förbättra folkhälsan i Sotenäs. Enligt beslut i Hälsorådet 20151118 beviljades två projekt 
utvecklingsmedel för flera år varför endast 50 000 kr finns att fördela inför 2017. 
 
Inför 2017 har 8 nya ansökningar om utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser inkommit till 
Hälsorådet.  
 
 



 
 

 
Hälsorådet | Sammanträdesprotokoll | 2016-09-30 §§ 16-22 

 
 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 3(4)
 

 
 

Sökande Projekt/insats Ansökta medel 
Utbildnings- och 
omsorgsförvaltningen 

Sotenäs, ett jämställt samhälle utan våld och 
droger 

225 000 kr, år 2   

Kultur och fritid Unga idéambassadörer 123 823 kr, år 2 
Omsorgsförvaltningen, 
socialpsykiatrin 

Arbetsdeltagande  61 800 kr 

Omsorgsförvaltningen, 
socialpsykiatrin  

Årskort Nordens Ark  5000 kr 

Omsorgsförvaltningen, 
socialpsykiatrin 

Utbildning Hjärt- och lungräddning  6886 kr 

Utbildningsförvaltningen, 
elevhälsan 

Mindfullness i skolan 20 000 kr 

Tumlaren FaR för nyanlända 12 000 kr 
Tumlaren FaR för barn och ungdomar 12 000 kr 
Tumlaren FaR för pensionärer 12 000 kr 
Tumlaren FaR för funktionshindrade 12 000 kr 
 
Patrik Rasmussen presenterar projektansökan om FaR- arbete i samarbete med vårdcentraler och 
elevhälsa. Hälsorådet föreslår att en kostnad på 80 kr per samtal (3st samtal) tas ut för deltagarna 
samt att denna kostnad ingår i högkostnadsskyddet. Tumlaren/Patrik Rasmussen erbjuder de 
deltagare som fullföljer programmet ytterligare ett årskort kostnadsfritt. 
 
Eva-Lott Grafman, utbildningsförvaltningen, presenterar projektansökan om Mindfullness i skolan. 
 
Folkhälsostrategen presenterar projektansökningar från Socialpsykiatrin om Arbetsdeltagande, HLR 
för brukare samt årskort till Nordens Ark. 
 

Beslut 
Utbildningsförvaltningen, elevhälsan beviljas 20 000 kr till arbete med Mindfullness i skolan. 
 
Tumlaren beviljas 30 000 kr till FaR arbete i samarbete med vårdcentraler och elevhälsa. Medlen 
kan fördelas fritt mellan angivna målgrupper. En kostnad på 80 kr per samtal (3 st samtal) ska tas ut 
och den ska kunna ingå i högkostnadsskyddet. De som fullföljer hela programmet erbjuds 
ytterligare ett årskort kostnadsfritt. 
 
Under förutsättningen att Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar Hälsorådet att få överföra 
och omfördela 50 0000 kr av 2016 års folkhälsomedel beviljas Socialpsykiatrin utvecklingsmedel 
på 50 000 kr till projektet Arbetsdeltagande. 
 
Projekten "Sotenäs, ett jämställt samhälle utan våld och droger" och "Unga idéambassadörer" 
beviljas fortsatt projektanslag för år 2.  
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§ 20 

Information från avdelning folkhälsa Västra Götalandsregionen 

Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef, informerar om det regionala folkhälsoarbetet och dess 
organisation.  
 

§ 21 

Rapporter och information 

Folkhälsostrategen informerar: 
- Sotenäs blir pilotkommun i införande av medborgarlöften. 
- Hälsokällan i samarbete med Sotenäs och Uddevalla kommun arrangerar konferens om "Våld i 
ungas vardag" den 29 nov på Vann. Inbjudan kommer inom kort. 
- Länsstyrelsen och VG regionen arrangerar Konferens om våldsförebyggande arbete 8 nov i 
Göteborg. 
- Strategi för våldsbejakande extremism antagen i KF. 
- Arbetet med suicidprevention fortsätter. 
 
 Eva Abrahamsson, MiMB informerar om att en ny miljöchef tillträtt. 
 
Nils Olof Bengtsson informerar från omsorgsförvaltningen. Äldreomsorgsplanen är antagen och en 
översyn av organisationen är genomförd. Drogproblematiken har ökat under sommaren.  
Socialtjänsten är hårt belastad och har hög personalomsättning. 
 
Leif Andersson och Alexander Niklasson informerar om att HSNN skjuter till 4,3 miljoner kr till 
folkhälsoarbetet i nämndens område vilket innebär en extra satsning på Familjecentraler och 
Ungdomsmottagningar. Kommundialoger är på gång, den 20 okt kommer presidiet för HSNN till 
Sotenäs för samtal och dialog.  EvidensCare, ny aktör i öppenpsykiatrin, har haft problem i 
uppstarten med överföring av journaler. Åtgärder är vidtagna och problemen håller på att lösas. 
 
Peter Bergman, RTJ informerar om att arbetet med SMS livräddning kommer att fungera från okt.   
Handlingsprogrammet, Lagen om skydd mot olyckor, är nu antaget i KF.  RTJ ska jobba vidare 
med Risk och sårbarhetsanalyser i samarbete med grannkommunerna. 
 
 

§ 22 

Övriga frågor 

Leif Andersson föreslår att det till Hälsorådets sammanträde den 25 nov lämnas en skriftlig 
delrapport från de fleråriga projekten. Folkhälsostrategen meddelar ansvariga för projekten. 
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