Hälsorådet | Sammanträdesprotokoll | 2018-11-27 §§ 7-14

Plats och tid

Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl. 09.00–12.00

Beslutande

Eva Abrahamsson (M) MiMB ordförande
Nils Olof Bengtsson (M) ON
Ragnhild Selstam (M) UN
Jeanette Loy (M) KS
Robert Yngve (KD) BN
Leif Andersson (S) HSNN
Helen Andersson (M) HSNN

Närvarande ersättare

Lena Linke (MP) ON
Bengt Sandberg (MP) MiMB
Ewa Ryberg (V) UN
Vivianne Gustavsson (S)

Övriga deltagare

Linn Karlsson, Sekreterare
Maria Turesson, Folktandvården
Tony Åsberg, Räddningstjänsten

Justering
Sekreterare

Kommunhuset

Linn Karlsson

Ordförande
Eva Abrahamsson (M) ordförande

Justerare
Helen Andersson (M) HSNN

Anslagsbevis

Valberedningens protokoll anslås inte.
.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.
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§7
Justering

Till att justera dagens protokoll väljs Helen Andersson (M) HSNN
§8
Budgetuppföljning 2018

Folkhälsostrategen redovisar de tre projekt som varit beviljade folkhälsomedel under 2018.
"Våld i nära relation" var beviljade 82 500kr vilka har använts till en projektledare som på 50 %
arbetat för att ta fram materiel för att vidareutbilda all personal i ämnet Våld i
nära relation inom omsorgs-förvaltningen samt utvärdera och omarbeta rutiner. Projektet kommer
att fortgå under första halva av 2019 då det finns en utbildningsplan och tid avsatt på samtliga APT
för utbildning av personal.
"Sotenäs- ett jämställt samhälle utan våld och droger" var beviljade 225 000kr vilka har använts till
flera föreläsningar och utbildningar för personal, elever, föräldrar och vårdnadshavare med fokus på
drog-prevention. Då projektledaren varit sjukskriven under delar av året, återstår 46 000kr som
kommer att föras över till kommande år 2019 då det avslutande året kommer att innebära fler
kostnader för uppföljning, utvärdering samt möjlighet att kunna säkerställa långsiktighet i arbetet.
"Möjlighet till deltagande i arbetslivet - För bättre psykiskt mående hos personer med
funktionsnedsättning inom SoL och LSS" var beviljade 92 500kr där pengarna använts till en 20%
tjänst vilket var hälften av den beräknade tjänsten. Projektet kommer därför att fortsätta under 2019
och de återstående 46 250kr kommer att föras över till nästkommande år. Projektet har hjälpt två
brukare ut i arbetslivet där den ena leder två grupper på ett äldreboende och den andre hjälper till på
biblioteket. Brukarna har uttryckt att de känner större delaktighet i samhället och att de känner sig
bekräftade och behövda.
§9
"Krogar mot Knark" & "Ungdag"

Folkhälsostrategen informerar om konceptet "Krogar mot Knark". Det diskuteras hur övriga
näringslivet skulle kunna involveras i det drogpreventiva arbetet då det finns behov av utbildning
även på andra arenor än krogarna.
Förslag från Ragnhild Selstam (M) om att frågan kan väckas under en av företagsfrukostarna som
kommunen anordnar. Folkhälsostartegen får i uppgift att lämna förslaget till
Näringslivsutvecklaren.
Tony Åsberg uppger att Peter Kloth på symbioscentrum uttryckt ett intresse för att vara med och
starta upp en utbildning i ämnet. Tony informerar också om ett koncept han hört talas om som heter
"Dansa utan Droger".
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 2(5)
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Folkhälsostrategen presenterar utvidgning av projektet "Sotenäs- ett jämställt samhälle utan våld
och droger", med en så kallad- "Ungdag". Alla är överens om att det är ett prioriterat område och att
det är viktigt med tydliga mål och struktur för arbetet. Att det går att följa upp och utvärdera t.ex.
föreläsningar och insatser som görs för föräldrar och personal.
Jeanette Loy (M) väcker frågan om det går att bilda en fokusgrupp av föräldrar som kan diskutera
drog-prevention med berörda tjänstepersoner och ge sin syn på saken. Helen Andersson (M) arbetar
hos polisen och berättar att många ungdomar med liberal drog-syn inte tänker på att det är ett brott
de begår vilket i många fall medför att de blir dömda och därefter har ett straffregister och får svårt
att ta t.ex. körkort och få vissa arbeten.
Folkhälsostrategen får i uppdrag att informera ungdomsutvecklaren om rådets önskemål om att
"ungdagen" har ett tydligt budskap till ungdomarna och ev. om det går att koka ned budskapet till
t.ex. fem punkter som sänder en tydlig signal om Sotenäs kommuns inställning mot droger.
§ 10
Projektansökningar 2019, fördelning av medel

Hälsorådet avsätter årligen medel för folkhälsoinsatser i syfte att stimulera till folkhälsoarbete och
förbättra folkhälsan i Sotenäs.
En ansökan har inkommit från utbildningsförvaltningen "Hjärna rörelse", som handlar om att
genom rörelse under skoltiden och i klassrummet höja eleverna i Sotenäs kommuns måluppfyllelse,
dvs. högre betyg åk 6-9.
Den andra ansökan gäller "Ungdag en utvidgning av projektet, Sotenäs- ett jämställt samhälle utan
våld och droger" där det befintliga projektet kommer att vidareutvecklas med en temadag med
fokus på drogprevention för högstadie-eleverna i Sotenäs.
Beslut

Hälsorådet beslutar att bevilja utbildningsförvaltningen 125 000kr för arbete med "Hjärna rörelse"
och Utbildnings- och omsorgsförvaltningen 170 000kr för "Ungdag".
§ 11
Budget 2019

Folkhälsostrategen presenterar budget för 2019.
Beslut

Hälsorådet beslutar att fastställa förslaget till budget för 2019.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 3(5)
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§ 12
Sammanträdesplan 2019

Folkhälsostrategen informerar om att det inte kunnat fastställas någon sammanträdesplan då det är
ny mandatperiod och det i nuläget är oklart vilka som kommer att ingå i det nya rådet för hållbarhet
och hälsa. Förslag på tider kommer att skickas ut i samband med protokollet och kommer att
fastslås på nästkommande möte för rådet för hållbarhet och hälsa.
§ 13
Pågående folkhälsoarbete, rapport

Folkhälsostrategen har deltagit i utbildning för ANDT-strategier och informerar kort om denna.
Utbildningen anordnades av länsstyrelserna och medverkande var även, folkhälsomyndigheten,
socialstyrelsen och CAN; centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
§ 14
Rapporter och information

MiMB - Eva Abrahamsson (M) informerar att från och med 1 januari kommer miljönämnden bli en
myndighetsnämnd. Rådet för hållbarhet och hälsa, kommer startas från 1 januari. Då
folkhälsostrategen kommer att byta tjänst, kommer man utlysa tjänsterna för miljöstrateg och
folkhälsostrateg-tjänsterna samtidigt. Tjänsterna kommer att flyttas till TUA (turist och
utvecklingsavdelningen) som ligger under kommunstyrelsen.
HSN - Leif Andersson (S) Inget att rapportera.
KS - Jeanette Loy (M) informerar om nya direktiv för samtliga nämnder, utbildningsnämnden
kommer att få ökat sparbeting. Jämfört med andra kommuner ligger Sotenäs kommun på en högre
kostnad per elev, utbildningsförvaltningen skall ställa om resurserna för att anpassa till de nya
utgifterna. Utjämningsbidragen är förändrade och detta kommer att påverka kommunens budget
negativt.
BN - Robert Yngve (KD) Inget att rapportera.
ON- Nils-Olof Bengtsson (M) Omsorgsförvaltningen står inför kraftig förändring. Ny
äldreomsorgs-chef har precis tillträtt och rekrytering av ny förvaltningschef pågår. Omsorgen
behöver skära ner mycket inom verksamheterna. Troligen kommer ingen fast personal behöva sägas
upp men det är under bearbetning. Avgifter kommer ev. behöva höjas.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 4(5)
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Folktandvården - Maria Turesson Informerar om brist på personal, vilket gäller generellt i de flesta
kommuner. Samma inom specialisttandvården, där det finns pilotprojekt med distans-konsultationer
för att anpassa verksamheterna till resursbristen.
Många äldre är tandvårdsrädda och det finns en specialistgrupp som vänder sig till dessa. Denna
grupp använder b.la lustgas, och det finns i Sotenäs som har denna specialkompetens.
Räddningstjänsten- Tony Åsberg Informerar om att det eventuellt kommer många nya ansökningar
från krögare som vill utöka sin verksamhet ibland till det dubbla. Kommunen måste ta ställning till
hur man vill göra i detta hänseende och ha ett långsiktigt perspektiv, och vilken framtid man ser för
tex. gamla Smögen.
UB- Ragnhild Selstam (M) Informerar om att utbildningsnämnden skall dra ned 4 miljoner, de skall
strukturera om verksamheten vilket kommer att bli mycket krävande.
§ 15
Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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