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Plats och tid
Beslutande

Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl. 09.00–12.00
Eva Abrahamsson (M) MiMB ordf
Nils Olof Bengtsson (M) ON
Robert Yngve (KD) BN
Ragnhild Selstam (M) UN
Jeanette Loy (M) KS
Leif Andersson (S) HSNN

Närvarande ersättare

Bengt Sandberg (MP) MiMB
Ewa Ryberg (V) UN
Vivianne Gustafsson (S) BN

Övriga deltagare

Linn Karlsson, sekreterare
Maria Hassing Karlander, Samordningsförbundet
Väst

Justering
Sekreterare

Kommunhuset

Linn Karlsson

Ordförande
Eva Abrahamsson (M) MiMB ordf

Justerare
Leif Andersson (S) HSNN

Anslagsbevis
Hälsorådets protokoll 2018-05-22 är justerat.
.
.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.
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§7
Justering

Till att justera dagens protokoll väljs Leif Andersson (S) HSNN
§8
Folkhälsopris

Hälsorådets folkhälsopris skall stimulera till folkhälsoarbete och vara en uppmuntran till en förtjänt
person eller organisation. Nomineringstiden har annonserats i dagspress, lokal annonstidning och på
kommunens hemsida. 4 st nomineringar har inkommit till Hälsorådet.
Beslut

Hälsorådet beslutar efter genomgång av samtliga nomineringar att tilldela 2018 års folkhälsopris till
"Linus och Lina".
§9
Pågående Folkhälsoarbete

Folkhälsostrategen informerar om pågående folkhälsoarbete.
Hälsorådet har fördelat utvecklingsmedel till tre större folkhälsoinsatser; arbete med våld i nära
relationer, arbetsintegrerat arbetsdeltagande i omsorgsförvaltningen samt projektet Sotenäs- en
jämställd kommun utan våld och droger. På dagens möte lämnas rapport från sistnämnda projektet
som fortlöper enligt plan.
§ 10
Rapport från Workshop om Hållbarhet

Eva Abrahamsson (M) rapporterar från den Hållbarhets-workshop som genomfördes 2/5.
Dokumentationen kommer att delas ut efter att den är sammanställd.
§ 11
Information om Samordningsförbundet

Maria Hassing processamordnare på Samordningsförbundet Väst informerar om verksamheten.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 2(4)
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§ 12
Rapporter och information

MiMB - Eva Abrahamsson (M) informerar om att nämnden för närvarande har stort fokus på
hållbarhetsarbete och på att följa upp den nyligen genomförda workshop om hållbarhet.
Eventuellt kommer ett utökat samarbete ske mellan flera kommuner inom miljöarbetet.
HSN - Leif Andersson (S) informerar om att mål & inriktning- inriktningsdokument är under
framtagande, med beslut i juni. Arbete med närområdesplan pågår, beslut i maj.
KS - Jeanette Loy (M) informerar om att KS följer upp sjuktalen i alla nämnder. Vårens influensa
har påverkat resultatet negativt. Arbete pågår med att säkra badplatserna, samt handikappanpassa
dem, med bla. ramper. Vissa delar blir klara i sommar, andra kommer anpassas under hösten till
nästa säsong. Vidare pågår arbete med frågor om rent vatten och hur man säkrar detta.
BN - Inget att rapportera.
UN - Ragnhild Selstam (M) rapporterar om problem med droger och skol-frånvaro. Det föds många
barn och det är fullt i alla förskolor.
ON- Nils-Olof Bengtsson (M) informerar om att förvaltningen håller på att utreda "förenklat
beslutsfattande". För närvarande är det inte särskilt lång kö till kommunens särskilda boenden.
Planering pågår kring seniorboende.
Folktandvården, Maria Turesson, informerar om att de nu flyttat till de nya lokalerna och arbetar
med ökad samverkan kring seniorhälsan.
Folkhälsostrategen informerar om att arbetet med "handlingsplanen för psykisk (o)hälsa" kopplat
till Prio-pengar är påbörjat.
Folkhälsostrategen rapporterar om att en uppföljning av folkhälsoavtalet med HSN-kansli är
genomförd.
§ 13
Ekonomi

Folkhälsostrategen lämnar en ekonomisk rapport. På grund av vakans under en kortare period på
folkhälsostrategtjänsten kommer det bli ett överskott i budget 2018. Folkhälsostrategen återkommer
på nästa möte med förslag på hur dessa medel skall användas.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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§ 14
Övriga frågor

Eva Abrahamsson (M) lyfter frågan om att starta upp ett arbete enl. konceptet "krogar mot knark",
Folkhälsostrategen får i uppdrag att undersöka förutsättningar och möjligheter för detta.
Återkommer med ett förslag till nästa möte.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 4(4)

