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Plats och tid
Beslutande

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

Närvarande ersättare

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

Övriga deltagare

Linn Karlsson, Sekreterare
Joakim Linder, Ungdomsutvecklare
Daniel Nordström, Verksamhetsutvecklare
Maria Turesson, Folktandvården
Tony Åsberg, Räddningstjänsten

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
Rapport från projekt

Joakim Linder från projektet "Sotenäs- ett jämställt samhälle utan våld och droger", informera hur
projektet har genom förts till dags dato, samt hur det kommer fortlöpa under kommande år.

§9
Information om Kungshamnsvallen 2.0

Daniel Nordström informerar om projektet som handlar om att utveckla Kungshamnsvallen,
projektet har startas, man har rivit de gamla omklädningsrummen och börjat med markarbetet för de
nya lokalerna. Stort fokus kommer att läggas på att utveckla föreningen, erbjuda något för alla,
främja ett livslångt idrottsintresse och skapa en ny arena för psykisk, social och kulturell utveckling.
§ 10
Projektansökningar 2019

Ordf. Eva informerar om projektet "krogar mot knark", konceptet i nationell regi är nedlagt, men då
det finns intresse hos näringslivet i Sotenäs kommer ett lokalt koncept utvecklas. Troligen blir det i
form av utbildning till våren då samverkansmöte hålls med berörda parter. Folkhälsostartegen skall
kalla berörda tjänstepersoner till möte för att utveckla konceptet, vilket kommer presenteras på
nästa hälsoråd för beslut.
Folkhälsostrategen presenterar ansökan som kommit in från utbildningsnämndens, projekt "Hjärna
Rörelse" vars syfte är att genom rörelse under skoltiden och i klassrummet höja eleverna i Sotenäs
kommuns måluppfyllelse, dvs. högre betyg åk 6-9.
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§ 11
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 de två första
projekten som fortlöper enl. plan.
§ 12
Rapporter och information

MiMB - Eva Abrahamsson (M) Inget att rapportera.
HSN - Leif Andersson (S) Inget att rapportera.
KS - Jeanette Loy (M) Inget att rapportera.
BN - Inget att rapportera.
ON- Nils-Olof Bengtsson (M) Inget att rapportera.
Tony Åsberg Räddningstjänsten, rapporterar från "trygg och säker" gruppen som har haft möte, där
diskuterades främst gruppens inriktning och syfte.
Tony berättar också att räddningstjänsten har fått större ansvar, får ta många initiativ för samverkan.
Åker på IVPA (väntan på ambulans) IVPA (i väntan på polis). Riskanalys och vilken förmåga som
finns hos räddningstjänsten är gjord. Där ses vissa brister så som; långa insatstider,
framkomligheten är ett problem, dimensioneringen under sommarmånaderna, arbetsmiljön har
förändrats nu när det finns fler åtaganden. Saknar förmåga till fullgod rökdykning i Hunnebostrand,
ev. kan lösningen vara FIP (förste insats person). Det krävs också samverkan och utbildning
gällande PDV (pågående dödligt våld) på allmän plats.
Maria Turesson Folktandvården, rapporterar att de riktar in sig mot den äldre befolkningen, hur de
skall möta behoven som förändrats. Många fler har tänderna kvar längre vilket leder till andra
behov. Finns nu t.ex. hemtandvård, beräkningen är att det i Sverige år 2020 kommer vara 2.5
miljoner personer som är över 65 år.
Anette Ekström Familjecentralen, rapporterar från familjecentralen om hur verksamheten är
uppbyggd och vad de arbetar med. Det som arbetar på familjecentralen är; förskolans
specialpedagog, mödrabarnhälsovårds psykolog, BVC sköterskor 3 st från de två olika
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vårdcentralerna, barnmorska, förskole pedagog det finns också en familjebehandlare på plats vid
den öppna verksamheten.
Berättar att de nu har haft öppet 2 veckor under sommaren, då de haft träffar runt om i kommunen
samt en träff på Nordens Ark. De kommer att hålla öppet under jullovet, vilket är nytt. I oktober
kommer kanelbullensdag att genomföras, vilket var mycket lyckat i fjol. "Hartbeat" kommer 4g per
år och arbetar med att förebygga olyckor och lära ut HLR (hjärt- lung- räddning). NTF kommer och
pratar om barnsäkerhet i trafiken. Biblioteket kommer då de ser att de missar många i målgruppen
som besöker familjecentralen. Verksamheten har analyserat sin miljö, och har anpassa den till att
passa barnen och deras behov.
§ 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 ger förslag
på att pengarna skall användas till att utvidga projektet "Sotenäs- en jämställd kommun utan våld
och droger" i form av en evenemangs-dag med fokus på drog-prevention som skall erbjudas
eleverna på högstadiet. Beslut kommer fattas på nästa möte.
§ 14
Övriga frågor

Inga övriga frågor.
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