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Plats och tid
Beslutande

Närvarande ersättare
Övriga deltagare

Justering
Sekreterare

Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl. 09.00–12.00
Leif Andersson (S) HSNN v ordf
Nils Olof Bengtsson (M) ON
Robert Yngve (KD) BN
Bengt Sandberg (MP) MiMB tjg ersättare
Britt Wall (S) KS tjg ersättare
Lena Linke (MP) ON
Malin Strömberg, anhörigsamordnare § 17
Josefin Hansson, projektledare § 17
Joakim Linder, ungdomsutvecklare § 17
Katarina Ljungströmmer, kurator § 19
Eva-Lott Grafman, elevhälsochef § 19
Patrik Rasmussen, Tumlaren § 19
Susanne Svan, enhetschef, § 17
Anita Mattisson, äldreomsorgschef § 17
Tony Åsberg, v räddningschef
Catharina Sundström, folkhälsostrateg Munkedal
Maria Hassing Karlander, sekreterare
Kommunhuset

Maria Hassing Karlander

Ordförande
Leif Andersson (S) HSNN

Justerare
Britt Wall (S) KS

Anslagsbevis
Hälsorådets protokoll 2017-09-22 är justerat.
.
.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.
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Sammanträdes inleds med att vice ordförande Leif Andersson HSNN avtackar Kristina Frigert som
avgår som Hälsorådets ordförande.
§ 15
Justering

Till att justera dagens protokoll väljs Britt Wall (S).
§ 16
SML Folkhälsa

Folkhälsostrategerna i Sotenäs, Munkedal och Lysekil har påbörjat ett samarbete i syfte att lära av
varandra, finna samordningsmöjligheter och effektiviseringar i folkhälsoarbetet. Vid dagens
sammanträde deltar Catharina Sundström från Munkedal.
§ 17
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 20151118 beviljades ett (1) projekt,
Sotenäs, en jämställd kommun utan våld och droger" utvecklingsmedel för flera år varför endast
175 000 kr finns att fördela inför 2018.
Inför 2018 har 5 nya ansökningar om utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser inkommit till
Hälsorådet:
Sökande

Projekt/insats

Ansökta medel

Utbildnings- och
omsorgsförvaltningen
UF, Kultur och fritid
Omsorgsförvaltningen,
socialpsykiatrin/LSS
Omsorgsförvaltningen

Sotenäs, ett jämställt samhälle utan våld och
droger
LUPP
Arbetsintegrerat arbetsdeltagande

225 000 kr, år 3

Ung omsorg

237 750 kr

Omsorgsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen

Jämställd biståndsbedömning
100 000 kr
Våld i nära relationer
100 000 kr
summa ansökta medel: 795 250 kr

Justerares signatur:

40 000 kr
92 500 kr

Rätt utdraget intygar:

Sida: 2(4)
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Beslut

Projektet "Sotenäs, ett jämställt samhälle utan våld och droger" beviljas fortsatt projektanslag för år
3.
Omsorgsförvaltningen, socialpsykiatrin och LSS, beviljas 92 500 kr till arbetsintegrerat
arbetsdeltagande.
Kultur och fritids ansökan om 40 000 kr till rapportskrivning för LUPP avslås.
Hälsorådet avvaktar med beslut om fördelning av kvarvarande belopp på 82 500 kr till
sammanträdet i november efter att ha inhämtat klargöranden och kompletteringar från
omsorgsförvaltningen.
§ 18
Kommunala mål för folkhälsoarbetet

Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska samtliga nämnder ta fram två mål för det egna
folkhälsoarbetet. Arbetet är nu slutfört och folkhälsostrategen har sammanställt målen och redovisar
dessa.
§ 19
Pågående folkhälsoarbete

Katarina Ljungströmmer, kurator på Sotenässkolan informerar om pågående arbete med
Mindfullness i skolan. Insatsen har tilldelats 20 000 kr för 2017 av Hälsorådet.
Patrik Rasmussen informerar om sitt pågående arbete med Far - ett samarbete med elevhälsa och
vårdcentraler riktade till olika målgrupper. Insatsen tilldelades utvecklingsmedel om 30 000 kr för
2017 av Hälsorådet.
§ 20
Inbjudningar

Inbjudan från Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden till Folkhälsoforum den 27 okt på Bohusläns
museum.

Inbjudan till konferensdag om unga och våld den 4 okt.
Beslut

Hälsorådet beslutar att anmäla Lena Linke, Robert Yngve, Britt Wall, Ewa Ryberg och Leif
Andersson till Folkhälsoforum den 27 okt i Uddevalla.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 3(4)
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§ 21
Rapporter och information

Folkhälsostrategen rapporterar från Nordisk folkhälsokonferens i Aalborg i aug.
Den 9 nov kommer politiker erbjudas en föreläsning om våld och jämställdhet i samband med
Kommunfullmäktige.
Familjecentralen har lämnat in en ansökan om extra folkhälsomedel, 120 000 kr, för utveckling av
verksamheten till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Leif Andersson HSNN informerar om att Hälso- och sjukvårdsnämnden tagit fram Mål och
inriktning för 2018-2020. Mer info på nästa möte.
§ 22
Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 4(4)

