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Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn kl. 08.30–12.00  
 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M) MiMB  
Hans-Joachim Isenheim HSNN  
Jeanette Loy (M) KS 
Britt Lindgren (C) ON 
Gunilla Ohlin (L) BN 
Stig Arne Helmersson (C) SVAB 
Mikael Sternemar (L) SREH 
Ragnhild Selstam (M) § 12-20 
Ida Jakobsson HSNN 
 

 
 

Närvarande ersättare Terese Mancini (S) KS 
Vivian Gustavsson (S) BN  
Marianne Olsson (S) MN 
Lena Linke (MP) ON 
Ewa Ryberg (V) UN 
 

 

Övriga deltagare Emma Vånder, Folkhälsostrateg 
Pia Bergenholtz, Hållbarhetsstrateg 
Eva-Lott Grafman, Kvalitetsutvecklare § 12 
Ulf Blomqvist, förvaltningschef utbildning § 12 
Hanna Brodén, måltidschef § 12 
Carina Gustavsson, kock § 12 
Daniel Nordström, Kungshamns IF § 12 
Britt Älvsäter Thomasson, Brottsofferjouren 
Fyrbodal § 20 
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§ 12 

Godkännande av dagordning 
Hållbarhetsrådet godkänner dagordning.  
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§ 13     

Uppföljning av avslutade och pågående folkhälsoprojekt 

Sammanfattning 

• Kvalitetsutvecklare för utbildningsförvaltningen berättar om deras projekt under 2021 för att öka 
skolnärvaron. Avsatta medel användes för att utbilda all personal inom förskola, grundskola och 
fritidshem i traumamedveten omsorg (TMO) från Rädda barnen som innebär ett särskilt 
förhållningssätt. TMO-ambassadörer finns på varje enhet för att skapa en kontinuitet i arbetet. 
Förvaltningen är nöjda med utfallet. 

  
• Representant från Kungshamns IF berättar om idrottsfritids ”KIFFEN”, en mötesplats för barn 

och unga. Syftar till att skapa en meningsfull fritid och positiva mötesplatser. Bakgrunden är att 
barn och unga sitter hemma mer, minskad fysisk aktivitet och sämre psykisk hälsa idag är 
tidigare. Man har också sett att fler unga slutar i föreningslivet tidigare. I projektet har man haft 
utbildningar, föreningsinsatser och marknadsföring. Men även att hitta nya engagemangsformer, 
eftersom det också är färre som engagerar sig idag.  
 
Efter projekttidens slut har man anställt en aktivitetsledare i samverkan med 
Omsorgsförvaltningen. Man har också ett nära samarbete med kultur och fritid. Utökat till fler 
målgrupper, har öppet 3 gånger i veckan: barn och unga, en för personer med olika 
funktionsvariationer och en för äldre. Efter projekttiden behöver man vara medlem i föreningen 
för att kunna delta. 

 
• Måltidschef och kock uppdaterar rådet om det pågående projektet Cirkulära måltider. Man har 

anställd en måltidsutvecklare, haft workshops och utbildningar för personalen och presenterar 
fler idéer för framtiden.  
 
Man har även köpt in ett verktyg för att mäta matsvinnet. Vid årets slut ska alla verksamheter 
mäta matsvinnet dagligen.  
 
Matpriserna har ökat mycket under året och kommer att påverka budgeten. Därför behöver man 
tänka till igen och laga mer mat från grunden. Satsar också på att öka andelen närproducerat, ett 
samarbete med näringslivsutvecklaren.  

Hållbarhetsrådets beslut 

Hållbarhetsrådet tar del av informationen och skickar med Kungshamns IF att det vore önskvärt om 
KIFFEN skulle kunna fortsätta vara kostnadsfritt att delta i.  
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§ 14 Dnr 2022/260 

Årets Hållbarhetspris  

Sammanfattning 

Hållbarhetsstrategen presenterar de som nominerats till årets Hållbarhetspris, där kommuninvånare 
bjudits in till att nominera.  
 
Vinnarna till priset kommer att offentliggöras på nationaldagen den 6 juni. Fram till den 6 juni är 
vinnarna hemliga. Priset kommer att delas ut under nationaldagsfirandet. 

Beslutsunderlag 

Nomineringar Hållbarhetspris 2022 
Riktlinje Hållbarhetspris. 
Pristagare genom tiderna 

Hållbarhetsrådets beslut 

Hållbarhetsrådet beslutar att bevilja Hållbarhetspriset 2022 till …. 
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§ 15 Dnr 2022/259 

Årets Folkhälsopris  

Sammanfattning 

Folkhälsostrategen presenterar de som nominerats till årets Folkhälsopris, där kommuninvånare 
bjudits in till att nominera.  
 
Vinnarna till priset kommer att offentliggöras på nationaldagen den 6 juni. Fram till den 6 juni är 
vinnarna hemliga. Priset kommer att delas ut under nationaldagsfirandet. 

Beslutsunderlag 

Nomineringar Folkhälsopris 2022 
Riktlinje Folkhälsopris. 
Pristagare genom tiderna 
 

Hållbarhetsrådets beslut 

Hållbarhetsrådet beslutar att bevilja folkhälsopriset 2022 till ….. 
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§ 16 DNR 2022/382 
 
Regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022–2025 

Sammanfattning 

Under 2021 har Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen reviderat det regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömålen. I det nya programmet ligger fokus på åtgärder som främjar klimat 
och biologisk mångfald. Åtgärdsprogrammet möjliggör att flera aktörer kan arbeta samordnat med 
prioriterade åtgärder för att uppnå miljömålen. I januari 2022 bjöds Kommunstyrelsen in att anta 
åtgärder i det reviderade åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022–2025. De regionala miljömålen i 
Västra Götaland är ett viktigt verktyg i kommunens arbete för hållbar utveckling och utgör den 
miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. 

Hållbarhetsrådets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Länsstyrelsen i Västra Götalands län åtgärder i 
Åtgärdsprogrammet för miljömålen: KL1, V4, V5, V6 a) b) c) e), V7 b), SO9 b), SO13, SO17, BK3 a) 
och b), BK4, BK7 a), BK9 a).  
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Länsstyrelsen i Västra Götalands län åtgärder i 
Åtgärdsprogrammet för miljömålen; SO1, SO4 c), SO16 a) och b), BK1, BK10 a), under förutsättningar 
att beslut om resurser för naturvårdsstrateg tillkommer vid beslut om budget i kommunfullmäktige 
2022. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
Eva Abrahamsson (M)     Hans-Joachim Isenheim 
Ordförande     Justerare 
 
 
Emma Vånder 
sekreterare 
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§ 17 DNR 2022/383 

 
Utvärdering av satsningen Kommunernas klimatlöften 

Sammanfattning 
Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer 
om. Satsningen har pågått under två år och nu bjuder Klimat 2030 in till en formell utvärdering som ska 
förankras politiskt. Svar på enkäten blir ett underlag för hur satsningen kan komma att fortsätta samt hur 
Klimat 2030:s stöd till kommunerna ska utformas framöver. Enkäten består av åtta frågor, förslagen till 
enkätsvar som återfinns i bilaga 1 har beretts i samarbete med berörda förvaltningar. 
 
Hållbarhetsrådets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom enkätsvaren på utvärderingen av Kommunernas 
klimatlöften, med tillägg om "Satsningen skapar en röd tråd från globala och nationella mål till lokal 
politik och de utförande verksamheterna." i fråga 6, och "byggnation" i fråga 7, och skicka in den till 
Klimat 2030. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
Eva Abrahamsson (M)     Hans-Joachim Isenheim 
Ordförande     Justerare 
 
 
Emma Vånder 
sekreterare 
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§ 18 DNR 2017/037 

Information om handlingsplanen för ett renare Sotenäs 

Sammanfattning 

Hållbarhetsstrategen informerar om handlingsplanen för ett renare Sotenäs. Handlingsplanen 
kommer att presenteras på nytt vid nästa rådsmöte. Det förs en diskussion om att det är viktigt att 
hitta källorna till nedskräpning och lägga åtgärder även där, så som exempelvis att täcka över 
containrar vid byggplatser, då man har uppmärksammat att avfallet lätt blåser ur dem och hamnar i 
naturen.  

 
Hållbarhetsrådets beslut 

Hållbarhetsrådet tar del av informationen och kommer att få mer information vid nästa rådsmöte. 
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§ 19 
 
Gröna nyckeltal 

Sammanfattning 

Punkten utgick på grund av tidsbrist, kommer att lyftas på nästa extrainsatta Hållbarhetsråd den 31 
maj. 

Hållbarhetsrådets beslut 
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§ 20 
 
Brottsofferjouren informerar  

Sammanfattning 

Ordförande från Brottsofferjouren Fyrbodal informerar Hållbarhetsrådet om sitt arbete i kommunen 
och hur man har valt att samarbeta med andra kommuner i vårt närområde. Mer information om 
brottsofferjouren finns bifogat i presentation från brottsofferjouren (Bilaga 1). 

Hållbarhetsrådets Beslut 

Hållbarhetsrådet tar del av informationen.  
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§ 21 
 
Diskussion om det lokala Brottsförebyggande rådet  

Sammanfattning 

Punkten utgick på grund av tidsbrist, kommer att lyftas på nästa Hållbarhetsråd den 31 maj. 

Hållbarhetsrådets Beslut 
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§ 22 
 
Ny organisation inom Västra Götalandsregionen  

Sammanfattning 

Punkten utgick på grund av tidsbrist, kommer att lyftas på nästa Hållbarhetsråd den 31 maj. 

Hållbarhetsrådets Beslut 
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§ 23 
 
Övrigt/Förvaltningen informerar  
 
Representanter från Hållbarhetsrådet till Folkhälsoforum i Vänersborg den 2 juni är utsedda och 
kommer att få en inbjudan av Folkhälsostrategen för att anmäla sig. 
 
31 maj klockan 13.30 – 16.00 har vi ett extrainsatt Hållbarhetsrådsmöte på grund av att man inte 
hade tid att gå igenom hela dagens planerade dagordning.  
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