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Plats och tid
Beslutande

Närvarande ersättare
Övriga deltagare

Justering
Sekreterare

Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl. 09.00–12.00
Eva Abrahamsson (M) MiMB ordf
Nils Olof Bengtsson (M) ON §§23-28
Robert Yngve (KD) BN
Ragnhild Selstam (M) UN
Leif Andersson (S) HSNN
Bengt Sandberg (MP) MiMB
Lena Linke (MP) ON tjg §§29-30
Ewa Ryberg (V) UN
Maria Hassing Karlander, sekreterare
Peter Bergman, räddningschef
Henric Rörberg, kommunpolis
Jennie Sjöö, IFO
Johan Hedin, fritid
Per Svensson, förvaltningschef utbildning
Erika Hassellöf, personalchef
Maria Turesson, folktandvården
Daniel Nordström, KIF
Kommunhuset

Maria Hassing Karlander

Ordförande
Eva Abrahamsson (M) MiMB ordf

Justerare
Leif Andersson (S) HSNN

Anslagsbevis
Hälsorådets protokoll 2017-11-17 är justerat.
.
.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.
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§ 23
Justering

Till att justera dagens protokoll väljs Leif Andersson.
§ 24
Utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser 2018

Hälsorådet avsätter årligen medel för folkhälsoinsatser i syfte att stimulera till folkhälsoarbete och
förbättra folkhälsan i Sotenäs. Enligt beslut i Hälsorådet 2017-09-22 kvarstår 82 500 kr att fördela
inför 2018.
Beslut

Hälsorådet beslutar att bevilja omsorgsförvaltningen 82 500 kr till arbete med våld i nära relationer.
§ 25
Budget 2018

Folkhälsostrategen presenterar budget för 2018.
Beslut

Hälsorådet beslutar att fastställa förslaget till budget för 2018.
§ 26
Mål och inriktning HSNN

Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit fram Mål- och inriktningsdokument för tiden 20182020. Folkhälsostrategen presenterar dokumentet med fokus på områden som berör det lokala
folkhälsoarbetet.
§ 27
Sammanträdesplan 2018

Hälsorådets beredning föreslår följande sammanträdesdatum för 2018:
13/2
22/5
25/9
27/11
Samtliga tillfällen kl 09.00-12.00
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 2(4)

Hälsorådet | Sammanträdesprotokoll | 2017-11-17 §§ 23-30

Beslut

Hälsorådet beslutar enligt beredningens förslag.
§ 28
Aktuell situation om droger

Från flera håll kommer signaler om att bruket av cannabis har ökat i Sotenäs. Problemet har också
uppmärksammats i media. Representanter från polis, IFO och fritidsverksamhet deltar på dagens
möte och informerar om den aktuella situationen.
Henrik Rörberg, kommunpolis informerar om att det finns ett 40-tal kända individer i kommunen
som polisen har relativt god kontroll på. De är i åldern 14-30 år. Huvuddelen av individerna är 2024 år. Det är i princip bara hasch och cannabis som används i Sotenäs. Cannabis är billigt just nu
och lättillgängligt. Polisen har identifierat ca 5 personer som säljer och förmedlar cannabis och kan
även se att en viss odling sker i kommunen. Dessa droger syns inte ute i kroglivet utan de röks mest
i hemmen. Det är vanligt att personer säljer för att finansiera sitt eget bruk.
Polisen genomförde en mindre insats i våras då några personer greps bl a för narkotikabrott genom
bruk, överlåtelse, tillverkning och innehav.
Kommunen och polisen har nyligen undertecknat ett samverkansavtal kring brottsförebyggande
frågor där narkotika är ett prioriterat område. Detta ger förutsättningar för ett fortsatt gott arbete
enligt polisen. Den bästa förebyggande insatsen ur polisens perspektiv är när någon grips. Som en
del i arbetet kommer ett sk SSPF startas upp. SSPF innebär samverkan mellan skola, socialtjänst,
polis och fritid i mer individbaserade ärenden. Insatser kan också genomföras för lite bredare
grupper.
Jennie Sjöö från IFO beskriver att det många gånger är svårt för föräldrarna att se om det är en
normal tonårsutveckling eller ett begynnande missbruk.
Idag är det både billigare och lättare att få tag i cannabis än alkohol. Det är normaliserat med
cannabis och idag lika vanligt som alkohol.
Jennie påpekar att de måste möta ungdomarna och prata om både fördelar och nackdelar med
cannabis. Jennie lyfter också UNG dagen som ett gott exempel på insats riktad direkt till
ungdomarna.
Johan Hedin på fritidsgården berättar att är det mycket cigaretter och tobak i omlopp och många
ungdomar röker. Rökning är ofta inkörsport till att även röka hasch eller cannabis. Personalen
arbetar kontinuerligt med dessa frågor. De största problemen med cannabis på fritidsgården var för
några år sedan. Personalens uppfattning är att det är de äldre ungdomarna som säljer och brukar.
Frågan om hur vi kan möta problematiken diskuteras. Vuxenvärlden anses av de flesta som en
viktig målgrupp. Förslag om att arbeta genom arbetslivet och föreningslivet tas upp.
Temadagar med Hälsotema genomförs på mellanstadiet och där man pratar tobak bl a med hjälp av
Folktandvården.
Hälsorådet tackar för informationen.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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§ 29
Rapporter och information

Folkhälsoforum - Folkhälsostrategen informerar kort från Folkhälsoforum den 27 okt. Dagen
innehöll föreläsning och dialog kring folkhälsa som ett politikområde. Boken Folkhälsa är politik
delas ut och bifogas protokollet digitalt.
Folktandvården - Maria Turesson informerar om tandvårdens uppdrag att arbeta mer med folkhälsa.
Inflyttning i de nya lokalerna i början på mars.
MIMB - Eva Abrahamsson informerar om att förvaltningen har tagit ett krafttag kring tobakstillsyn.
Mer information om detta arbete på kommande möte.
ON - Lena Linke informerar om att förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjlig finansiering av
införande av "Ung omsorg".

§ 30
Övriga frågor

Daniel Nordström informerar om projektet Kungshamnsvallen 2.0
Dokument om projektet bifogas protokollet.
Hälsorådet tackar för information.

Justerares signatur:
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