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Kommunstyrelsens folkhälsoutskotts protokoll ~014~~~9~~4

Datum:

Onsdagen den 24 september 2014

Tid:

08.30-10.15

Plats:

Västra Roten, kominuiihuset i Lilla Edet

Justeringsdag:

Måndagen den 29 september 2014

Paragrafer:

16-22

Utses att justera:

Peder Engdahl(M)
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Underskrifter:
Sekreterare

%,

~'~ %. ~ ~~--~Lena Palm

Ordförande

Justerare

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkäimagivits via anslag.

Organ

Kommunstyrelsens folkhälsoutskott

Sammanträdesdatum

2014-09-24

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2014-10-9~~
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Förvaringsplats för protokoll:

2014-~
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Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
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Annika Mändlo
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LILLA EDETS
KOMMUN
G~ommunstyrels~ns folkhälsout~(~~~~~ ~r~~~C~~~O ~~~i ~~~~~~~~
Beslutande
Ingemar Ottosson(S)
Peter Spjut(V)
Ulf Wetterlwid(FP)
Peder Engdal~l(M)
Jörgen Andersson(C)

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Anne-Lie Palm (S), representant från hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad
Kenneth Borgmalm (S), representant från hälso-och sjukvårdsnämnden iTrestad
Berit af Geijerstam (FP), representant fiån hälso-och sjukvårdsnämnden iTrestad
Tjänstemän
Lena Palm,kommunchef
Eva-Lena Julin Rydbo,folkhälsoplanerare
Ulla Olofsson, enhetschef barn-och elevhälsa
Bertil Nylen, processanordnare förstudie LEDET
Amiika Gustafsson, verksamhetschef vårdcentralen i Lilla Edet
Helena Grimm, miljöplanerare
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§16
Ansökan om bidrag till vägledande samtal för föräldrar
Dnr 2014/KS0172

Sammanfattning
Utbildningsnämnden ansöker om 20 000 kronor för att bedriva vägledande samtal
(ICDP)för föräldrar på familjecentralen. Personalen möter dagligen föräldrar både i
enskilda möten och på öppna förskolan där de kan se behov av vägledande samtal.
Planen är att genomföra fyra grupptillfällen (ca 6-8 föräldrar) och fyra grupper per år.
De ansökta medlen ska finansiera arbetstid och material.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens protoko112014-OS-22/§ 58.
Folkhälsoutskottets beslut
Folkhälsoutskottet beviljar medel på 20 OOO kronor till utbildningsnämnden för att bedriva vägledande samtal för föräldrar i ICDP på familjecentralen.
Medel tas från anslag 4113, verksamhet 92000 projekt 9041.
Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet och representanterna från Hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad avseende beslutet.
Beslutet expedieras till
Utbildningsnämnden
Ulla Olofsson, enhetschef barn- och elevhälsa
Hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad
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Sammanfattning
Bertil Nylen,Processamordnare förstudie LEDET,informerar om arbetet med förstudien omutanförskap.
Med EU-bidrag från Eluopeiska socialfonden(ESF)har Göteborgsregionens koinmunalförbund(GR)genomfört en förstudie i nära samverkan med Lilla Edet. Projektets
namn är Förstudie LEDET -Lilla Edet Designar Effektiv Tillväxt.
Förstudien handlar oin Lilla Edets möjligheter till utveckling inom följande oiruåden:
Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande, Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet, Främja social inkluderuig och bekämpa fattigdom
Förstudien kommer att färdigställas under oktober.
Folkhälsoutskottets beslut
Folkhälsoutskottet noterar informationen.

Beslutet expedieras till
Hälso- och sjulcvårdsnäimiden iTrestad

v% V

~f.

.t,

`'"'~'
\:_~~
^/

~,~„'Q[~I~„r~

LILLA EDETS
KOMMUN
Kommunstyrelsens folkhälsoufs~otts p~oto~oll 20'~~~09-~~

~äisom oc6~ ~juGzvårds~~~r~d~r~~ ~~9 ~c~ år~~iGz~~~G~~ ~~~I~~~~~~
D~u 2014/KS0199

Sammanfattning
Annika Gustafsson, verksamhetschef för Vårdcentralen i Lilla Edet informerar oin den
renovering som pågår av väntrum och reception. Vidare infoi7nerar oin bemamling på
läkarsidan samt övrig beinamling, planer att öppna en filial i Lödöse samt arbetet med
vårdsamverkan.
Keiuleth Borgmalm från hällo- och sjukvårdsnänmden iTrestad informerar om Hälsooch sjukvårdsnämndens iNorra Bohuslän mål och inriktning 2015-2017 i de onuåden
soin främst berör Lilla Edets kortunun.
Folkhälsoutskottets beslut
Folkhälsoutskottet noterar informationen.
Beslutet expedieras till
Hällo- och sjukvårdsnämnden iTrestad
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Vid Folkhälsoforum den 5 september diskuterades frågan om att ta fram mätbara indikatorer inom några nyckelområden som ska utgöra stommen till kommunens hållUarhetsredovisning.
Hållbarhetsredovisning handlar om att mäta, presentera och ta ansvar gentemot invånarna. Den ska ge en balanserad och rimlig bild av vår påverkan oavsett oin den är positiv
eller negativ.
Vid dagens sammanträde informerar Helena Grimm, miljöplanerare om Folkhälsoforum
samt olika förslag på indikatorer till en hållbarhetsredovisning.

Folkhälsoutskottets beslut
Folkhälsoutskottet noterar informationen.

Beslutet expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad
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Sammanfattning
Vid dagens sammanträde presenteras ett förslag till rambudget för 2015.

Folkhälsoutskottets beslut
Follchälsoutskottet godkänner förslag till rambudget 2015. Se bilaga.
Samsyn råder mellan follcilälsoutskottet och representantei7la från Hälso- och sjukvårdsnäimlden iTrestad avseende beslutet.

Beslutet expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad

Vy

Förslag Pill Folkhälsoåudget 2015

Folkhälsoinsatser 2015
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~ konto 28421 projekt 9037)
Lön,
folkhälsosamordnare,folkhälsoforum,
utbildningar,konferenser,resor,material

Familj
(konto 28423 projekt 9041)
Skolmatsakademin
DIALOGFORUM med medborgare
FRIDSAM

Drog/brottsförebyggande
/Trygghet
(konto 28422 projekt 9040)
Störa langningen
Drogförebyggande arbete i skolan
Grannsamverkan
BOJ

J~

480 000 Kronor

480 000 Kronor

30 000 Kronor
100.000 kronor
70.000 kronor

145 000 kronor
30 000 Kronor
45 000 Kronor
25.000 kronor
20.000 Kronor

145 000 kronor
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~SC~rr~~~lse från Folkpartiet angående aff invester~~ a G~~C~~
Dru 2014/KS0214
Sammanfattning
En skrivelse har inkommit från Britt-Marie Palmcrantz, Folkpartiet angående att investera iHälsa.
Folkpartiet Lödöse/Lilla Edet vill under kommande år koncentrera folkhälsan på det av
kommunens folkhälsomål som avser att ge förutsättningar för god kost och fysisk aktivitet.
Folkpartiet vilja är en egen dietist med ett holistiskt(helhet) synsätt, som kan arbeta
med "hela spasinet 0 — 100 år". Ett försöksprojekt bör genomföras under några år för att
utvärderas för att finna bästa innehåll och organisation.
Folkpartiet vill att kommunen ansluter till Sunda Tråden, ett projekt som pågår i Dalsland, där man redan i förskolan börjar arbeta med sunda matvanor, rörelse och sömn. Ju
tidigare barn börjar med bra kost- och motionsvanor desto lättare blir det för dem att
fortsätta med sinagoda vanor senare i livet.
Folkpartiet vill också att fler ska se möjligheten med våra vackra vandringsleden i bl.a
Pingstalund och Spetalsbergen i Lödöse, Ryrsjön och Högstorpsområdet iLilla Edet
och Väktorsjöområdet nch Utby i Hjärtum. Man får inte glömma att kost och motion går
hand i hand! Hälsa skall inte vara en klassfråga. Lilla Edets kommun måste ge alla goda
möjligheter att lära sig goda matvanor och utöva fysisk aktivitet under hela livet.
Folkhälsoutskottets beslut
Ärendet förs över ti112015 och behandlas inom det nya Hälso-och sjukvårdsområde
som Lilla Edet kommer att tillhöra.
Den del som rör vandringsleden sammanfaller väl med det mål för 2015 som Lilla Edets
kommun antagit; Utreda framtida skötselformer avseende kommunens vandringsleden.
Detta arbete påbörjas under 2015.
Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet nch representanterna från Hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad avseende beslutet.

Beslutet expedieras till
Britt-Marie Palmcrantz, Folkpartiet
Hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad
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