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§ 22
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att dagordningen godkänns.
Beslut
Folkhälsoutskottet godkänner dagordningen.

Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet och representanterna från Hälso- och
sjukvårdsnämnd Väst.
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§ 23
Uppföljning jämställdhetsstrategin
Dnr 2014/KS0397
Sammanfattning
Studentfirman presenterar uppföljning av jämställdhetsstrategin.
Lilla Edets kommun har de senaste två åren arbetat utifrån en jämställdhetsstrategi som
en del av sitt arbete med jämställdhet i kommunens service gentemot sina invånare.
Studentfirman anlitades av folkhälsoutskottet för att utvärdera detta arbete, samt att
utifrån resultaten av utvärderingen ge förslag för ett fortsatt arbete.
Metod: Gruppintervjuer och individuella intervjuer genomfördes med åtta respondenter
från tre av totalt fyra förvaltningar. Intervjuerna spelades in och materialet tematiserades
av båda artikelförfattare.
Resultat: Ett arbete med jämställdhetsintegrering har påbörjats i kommunen med vissa
goda erfarenheter. Dock framkom vissa hinder för ett effektivt
jämställdhetsarbete. Utifrån resultaten identifierades teman och hinder som sedan
kopplades till Trappan, en modell för jämställdhetsintegrering framtagen av den statliga
utredningen Jämstöd.
Rapporten avslutas med rekommendationer för en fortsatt utveckling av
jämställdhetsarbetet.

Beslut
Folkhälsoutskottet noterar informationen.
Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet och representanterna från Hälso- och
sjukvårdsnämnd Väst.
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§ 24
Nya GRannar
Sammanfattning
Nya GRannar vänder sig till personal inom kommunens verksamhet som arbetar med
ensamkommande barn och unga. Syftet är att höja personalens kompetens samt bidra till
ökad samverkan mellan bland annat boenden, skola och socialtjänst.
Kompetensutvecklingen omfattar cirka 1100 personer i de deltagande kommunerna.
Projektet Nya GRannar ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och
genomförs på uppdrag av kommunerna Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum,
Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.
Projektet pågår under perioden 1 april 2016 till 31 december 2018 och finansieras av
Europeiska socialfonden
Beslut
Folkhälsoutskottet noterar informationen.
Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet och representanterna från Hälso- och
sjukvårdsnämnd Väst.
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§ 25
Drogvaneundersökningen
Dnr 2016/KS0434
Sammanfattning
Vårens resultat är ett sätt att få grepp om ungdomars vanor när det gäller alkohol,
narkotika, dopning och tobak. Det ger dock inga svar på varför det ser ut som det gör.
Det är viktigt att komma ihåg att ungdomars vanor på det här området styrs av många
olika faktorer som tillgång, lokal kultur, föräldrars inställning, vilken ekonomi man har,
egna attityder och mycket mera.
Eftersom undersökningsmaterialet är relativt litet, måste skillnaderna mellan kommuner
och över tid tolkas försiktigt. Mindre förändringar och skillnader kan bero på
tillfälligheter. Undersökningen ska också ses som ett komplement till andra
undersökningar och är viktiga i det förbyggande arbete som ständigt pågår.
Vid undersökningen var de flesta av gymnasieeleverna inte myndiga. Ändå får många
tag på tobak, alkohol och narkotika. Tobak köper de flesta själva eller genom kompisar.
Alkohol får de tag på genom kompisar, kompisars syskon eller andra vuxna, men också
i olika omfattning genom sina egna föräldrar. Det har skett en minskning från 46% till
23% bland Lilla Edets 17-åringar som uppger att de en eller flera gånger blivit serverad
alkohol på restaurang/pub i Sverige före sin 18-årsdag. Statistiken visar att ungdomars
möjligheter att få tag på narkotiska preparat har ökat.
Alkohol
En ökad andel av kommunens 15-åringar uppger att de någon gång de senaste tolv
månderna druckit alkohol medan vi ser en tydlig minskning bland kommunens 17åringar. Vi ser också en minskning av intensivkonsumentionen bland våra unga.
Intensivkonsumtion av alkohol är vanligare bland ungdomar som av sina föräldrar blivit
bjudna på alkohol.
Föräldrar bjuder i mindre utsträckning sina barn på alkohol. Det visar att de nationella
upplysningskampanjerna ger effekt.
Negativa konsekvenser av alkohol
Både flickor och pojkar uppger att de fått problem efter att de druckit alkohol. De har
fått kläder och saker förstörda, råkat ut för olyckor och problem med relationer till
föräldrar, vänner och lärare samt presterat sämre i skolan. Eleverna har också råkat ut
för sexuella och brottsrelaterade problem.
Narkotika
En ökad andel av kommunens 15-åringar uppger att de någon gång använt narkotika,
vilket är högre än genomsnittet i Västra Götaland. Bland 17-åringarna från Lilla Edet
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har det skett en minskning gällande narkotikaanvändandet sedan föregående
undersökning. Cannabis är den vanligaste drogen.
Tobak
Rökning är vanligare bland flickor än pojkar i båda åldersgrupperna i Västra Götaland
som helhet. 2016. Rökningen bland 17-åringarna har minskat sedan förra
undersökningen.
Andelen snusande 15-åringar boende i Lilla Edet är 9%, medan bland 17-åringar är det
5% som uppger att dem snusar. Från föregående undersökning har det skett en
minskning i båda åldersgrupperna.
Skoltrivsel
De flesta eleverna i undersökningen uppger att de trivs i skolan. I Lilla Edet uppger
något fler än hälften utav de 15-åriga flickorna att de trivs ganska bra eller mycket bra i
skolan.
Vi har jobbat mycket med arbetsmiljön i skolan och skapat trygghet och arbetsro vilket
också Skolverket påtalar i sin senaste rapport som publicerades under försommaren. På
bred front i kommunen jobbar vi för goda uppväxtvillkor för barn och unga
Yrkande
Julia Färjhage (C):
1. Folkhälsoutskottet noterar informationen.
2. Folkhälsoutskottet beslutar att Lilla Edets kommun ska medverka i Lupp (lokal
uppföljning av ungdomspolitiken) som ska finansieras inom folkhälsoutskottet.
3. Folkhälsoutskottet gör ett medskick till individnämnden att arbetet med att inrätta
en drogmottagning är ett viktigt perspektiv.
4. Folkhälsoutskottet uppdrar åt förvaltningen att intensifiera arbetet med projektet
Störa Langning.
Beslut
1.

Folkhälsoutskottet noterar informationen.

2.

Folkhälsoutskottet beslutar att Lilla Edets kommun ska medverka i Lupp (lokal
uppföljning av ungdomspolitiken) som ska finansieras inom folkhälsoutskottet.

3.

Folkhälsoutskottet gör ett medskick till individnämnden att arbetet med att inrätta
en drogmottagning är ett viktigt perspektiv.

4.

Folkhälsoutskottet uppdrar åt förvaltningen att intensifiera arbetet med projektet
Störa Langning.
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Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet och representanterna från Hälso- och
sjukvårdsnämnd Väst.
Beslutet expedieras till
Eva-Lena Julin Rydbo, folkhälsosamordnare
Individnämnden
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§ 26
Begäran om anslag
Dnr 2016/KS0440
Sammanfattning
Mattias Ternehäll, Sverigedemokraterna har inkommit med en begäran via e-post till
Folkhälsoutskottet, gällande avsättande av anslag till utbildning och opinionsbildning.
Mattias Ternehäll skriver i sin begäran, att Folkhälsoutskottet ska avsätta anslag till
utbildning för personal som arbetar på Folkets Hus i Lilla Edet. Utbildning ska omfatta
opinionsbildning och grundläggande demokratiska värderingar och riktas till Folkets
Hus personal och ledning.
Mattias Ternehäll framför vidare i sin skrivelse att han anser att det är otänkbart att Lilla
Edets kommun har ett nära samarbete med en organisation, som inte delar de
demokratiska värderingar som vår kommuns organisation vilar på.
Folkets Hus är en extern förening och det är upp till Folkets Hus att ansöka om medel
från Folkhälsoutskottets till utbildning. Folkhälsoutskottet har ingen möjlighet att på
eget initiativ genomföra utbildning för Folkets Hus personal.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret 2016-12-04.

Beslut
Folkhälsoutskottet noterar att ärendet inte kan behandlas då det inte finns någon
ansökan från Folkets Hus.

Beslutet expedieras till
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Mattias Ternehäll, Sverige Demokraterna
Folkhälsosamordnaren
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§ 27
Ekonomi 2016
Sammanfattning
Information om att folkhälsoutskottet har 127 000 kr kvar 2016.

Beslut
Folkhälsoutskottet noterar informationen.
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§ 28
Ansökan om verksamhetsbidrag 2017 från
Brottsofferjouren
Dnr2016/KS0414
Sammanfattning
Brottsofferjouren(BOJ) Trollhättan och Lilla Edet har inkommit med en ansökan till
Folkhälsoutskottet gällande verksamhetsbidrag för 2017. Brottsofferjourens verksamhet
är ett komplement till socialnämndens lagstadgade uppgift enligt socialtjänstlagen kap 5
kap, § 11 ”att verka för den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och
hjälp”.
Brottsofferjouren har ett 20 tal utbildade stödpersoner som arbetar både i Trollhättan
och Lilla Edet.
Förutom direkt stödjande arbete till brottsutsatt, finns jourens stödpersoner med i
Vänersborgs tingsrätt som stöd för både vittnen och målsägande.
Brottsofferjouren har ett nära samarbete med polisen.
Brottsofferjouren kan också medverka i kommunens påverkansprogram enligt lagen för
unga lagöverträdare.
Brottsofferjouren har under år 2016 varit stöd till ett 25-tal brottsutsatta boende i Lilla
Edets kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningskontoret daterad 2016-12-05
Ansökan från BOJ till Folkhälsoutskottet 2106/KS0414
Beslut
Folkhälsoutskottet beviljar Brottsofferjourens ansökan på 20 000 kronor då det leder till
ett gott stöd till brottsoffer och deras närstående.
Beslutet expedieras till
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Brottsofferjouren, BOJ Trollhättan och Lilla Edet
Folkhälsosamordnaren
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§ 29
Ansökan om projektmedel för att stödja seniorträning”
Dnr 2016/KSO416
Sammanfattning
Närhälsan ansöker om 43 200 kronor för arbete riktat till målgruppen äldre
kommuninvånare, med syftet att bemanna seniorträningspass två i månaden med
sjukgymnast. Många av patienterna på Närhälsan känner en osäkerhet kring att träna i
andra lokaler med okända redskap än vad de är vana vid.
Målet med denna insats är att de äldre kommuninvånarna som deltar i seniorträning,
vidmakthåller en regelbunden träning med god teknik och känner sig trygga i sin träning
vilket har en god effekt på funktion och åldrande med livskvalitet.
Folkhälsoutskottet har tidigare beviljat insatser med sjukgymnast för att stödja olika
former av seniorträning som t ex gym och gympa.
Ärendet
Närhälsan har inkommit med en ansökan till Folkhälsoutskottet rörande arbete inriktat
mot seniorer och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Målet är att fler i målgruppen äldre
ska ta steget och börja träna, och att genom träning uppnå ett åldrande med god
livskvalité.
Närhälsan ansöker om ekonomiskt bidrag för att bemanna seniorträningen med
sjukgymnast två gånger i månaden under 2017. Närhälsan ansöker om 43 200 kronor.
Många av patienterna på Närhälsan känner en osäkerhet kring att träna i andra lokaler
med okända redskap än vad de är vana vid. Målet med denna insats är att de äldre som
deltar i seniorträning vidmakthåller en regelbunden träning med god teknik och känner
sig trygga i sin träning.
Närhälsan och IK Bergaström har sedan tidigare startat samarbete med PRO/SPF och
rehab mottagning. Samarbetet ger äldre möjlighet att träna på gymmet vid bestämda
tider på dagen, till reducerat pris. Många seniorer har blivit aktiva i föreningen och
åtagit sig olika sysslor för att hålla gymmet öppet och tillgängligt för seniorer.
Under hösten 2016 har Närhälsan Lilla Edets sjukgymnaster bemannat IK Bergaströms
gym för att stötta och hjälpa seniorerna i utförande av deras träning med individuellt
anpassade rehabiliteringsövningar vilket har haft god effekt på funktion och livskvalitet.
Sjukgymnast från Närhälsan Rehabmottagning i Lilla Edet har besökt dessa gym i Lilla
Edets kommun vid förannonserade tillfällen. Sjukgymnasten har då gett information om
träning, rådgivning samt lättare träningsinstruktioner.
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Folkhälsoutskottet har tidigare beviljat insatser mot denna målgrupp, då det under
arbetet med "Omstart FaR (Fysisk Aktivitet på Recept)" 2015, framkom ett behov av
sjukgymnastisk kompetens för att stödja olika former av seniorträning som t ex gym och
gympa. Målet var att de äldre som redan deltar i seniorträning vidmakthåller sin träning,
att fler äldre ska ta steget att börja träna samt att fler äldre som idag tränar på
träningskort på Rehabmottagningen kan övergå till träning ute i samhället.
Många av patienterna på Närhälsan Lilla Edets rehab mottagning som behöver fortsätta
sin träning efter avslutad behandling känner en stor osäkerhet kring att börja träna i
andra lokaler med okända redskap. För att hjälpa patienterna att ta detta steg att fortsätta
sin träning, har en introduktion med sjukgymnast visat sig fungera bra.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2016-12-04.
Ansökan från Närhälsan.
2016-11-11
Yrkande
Ulf Wetterlund (L):
Folkhälsoutskottet beviljar Närhälsans ansökan om 43 200 kronor för fortsatt arbete
med seniorträning så att fler känner sig trygga att påbörja träning i gymmiljö som
egenvård.
Medel på 43 200 kronor tas från ansvar 4113, projekt 9040
Peter Spjuth (V) tillstyrker Ulf Wetterlunds yrkande.
Maria Martini (C) yrkar avslag på ansökan.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att folkhälsoutskottet bifaller Ulf
Wetterlunds yrkande.
Beslut
Folkhälsoutskottet beviljar Närhälsans ansökan om 43 200 kronor för fortsatt arbete
med seniorträning så att fler känner sig trygga att påbörja träning i gymmiljö som
egenvård.
Medel på 43 200 kronor tas från ansvar 4113, projekt 9040
Reservation
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Maria Martini (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet expedieras till
Hälso och sjukvårdsnämnden
Närhälsan i Lilla Edet
Folkhälsosamordnaren
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§ 30
Ansökan gällande verksamhetsbidrag för projektet
”Mötesplats Fritidsgård”
Dnr 2015/KS0422
Sammanfattning
Föreningen IK Bergaström har inkommit med en ansökan till Folkhälsoutskottet
rörande verksamhetsbidrag till projektet ”Mötesplats Fritidsgård” med syfte att skapa en
mötesplats för unga där inga "särintressen" styr.
I sin ansökan beskriver föreningen behovet av en mötesplats där ungdomarna styr
aktiviteterna och kan träffas bara för att just mötas. Föreningens strävan är att
fritidsgården skall bli den plattform i kommunen där olika intressen möts och
stimuleras. För att förverkliga detta skapas könsneutrala aktiviteter och projekt i och
runt verksamheten. De övergripande målen för verksamheten är att minska "häng" vid
Fuxernaskolan kvällstid, ökad aktivitetsnivå hos ungdomarna samt vuxna och att skapa
förutsättningar att integrera ungdomar från olika länder och kulturer. Projektet bygger
på universella uttrycksformer som konst, musik, dans och idrott där alla får möjlighet att
bidra utifrån egen förmåga.
Föreningen IK Bergaström ansöker om 50 tkr från Folkhälsoutskottet som
verksamhetsbidrag till projektet ”Mötesplats Fritidsgård”.
IK Bergaström fick i juni 2015 möjlighet att nyttja Fritidsborgen för att bedriva
fritidsgårdsverksamhet på försök. Den lokal som man disponera är den tidigare
fritidsgården ”Fritidsborgen”. En utvärdering av verksamheten skulle under hösten 2015
ske i samråd mellan IK Bergaström och Bildningsförvaltningen (Kultur- och Fritid) och
lämnas till Kultur- och Fritidsnämnden. Kultur- och Fritidsnämnden skulle därefter ta
ställning i frågan om fortsatt fritidsgårdsverksamhet för 2016. Kultur- och
Fritidsnämnden har låtit Föreningen IK Bergaström göra en egen utvärdering av sin
verksamhet. Vidare har också Kultur-och Fritidsnämnden beslutat att notera
informationen i utvärderingen och ställa sig positiv till att IK Bergaström ska kunna
fortsätta sin fritidsgårdsverksamhet under förutsättning att lokalfrågan löses.
Fritidsgården har varit öppen på några veckodagar och fredagar och lördagar. Gården
har varit bemannad med föräldrar från föreningen och frivilliga vuxna. Enligt
föreningen finns ett växande intresse från ungdomar och vuxna att vara aktiva på
mötesplatsen. Varje kväll besöker mellan 35-50 ungdomar fritidsgården.
Den finns flera frågor kring fritidsgårdsverksamhet i kommunen som behöver utredas
vidare när det gäller fritidsgårdsfrågan som helhet.
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Det finns idag flera olika initiativ som tagits inom fritidsgårdsområdet i kommunen
utöver den verksamhet som bedrivs av IK Bergaström. Fritidsgårdsverksamhet bedrivs
sedan tidigare i Lödöse genom föräldrainitiativ, en föreningsdriven fritidsgård bedrivs i
Hjärtum. Det finns även verksamhet i Västerlanda och Åsbräcka.
En fråga är hur övriga berörda ser på nuläge och framtid för sina
fritidsgårdsverksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningskontoret daterad 2016-12-04
Ansökan om verksamhetsbidrag från IK Bergaström
Yrkande
Julia Färjhage (C):
Folkhälsoutskottet beviljar IK Bergaström 50 000 kr.
Folkhälsoutskottet uppdrar åt kommunledningsförvaltningen vara delaktiga i arbetet
med att ta fram ett IOP-avtal tillsammans med kultur- och fritidsnämnden.
Camilla Olofsson (M), Maria Martini (C) och Ulf Wetterlund (L) tillstyrker Julia
Färjhages yrkande.

Beslut
1. Folkhälsoutskottet beviljar IK Bergaström 50 000 kr.
2. Folkhälsoutskottet uppdrar åt kommunledningsförvaltningen vara delaktiga i arbetet
med att ta fram ett IOP-avtal tillsammans med kultur- och fritidsnämnden.

Beslutet expedieras till
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
IK Bergaström
Folkhälsosamordnaren
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunchefen
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§ 31
Ansökan gällande verksamhetsbidrag fritidsgård/
mötesplats barn och unga
Dnr 2016/KS0031
Sammanfattning
Föreningen Hjärtums IS har inkommit med en ansökan till Folkhälsoutskottet rörande
verksamhetsbidrag till en fritidsgård/mötesplats för unga och vuxna i byn med fokus på
en meningsfull sysselsättning för barn och unga. Föreningen Hjärtums IS ansöker om
150 tkr från Folkhälsoutskottet som verksamhetsbidrag till ”Mötesplats/Fritidsgård.
Under januari månad 2016 startade Hjärtums IS en ny verksamhet i Hjärtum i form av
en fritidsgård/mötesplats för både unga och vuxna i byn – med fokus på en meningsfull
fritidssysselsättning för våra barn och unga.
Föreningen har erhållit pengar från Myndigheten för Ungdoms - och
civilsamhällesfrågor för en projekttjänst omfattande 75 procent under 2016. Föreningen
arbetar med att etablera kontakter med kommunen och andra organisationer och har en
tät dialog med byns barn och unga för att få veta vad de önskar sig och hur de kan få
med ungdomarna i arbetet. Föreningen samarbetar med Hjärtums Föräldraförening och
Hjärtum gården i detta projekt.
Föreningen beskriver i sin ansökan att deras ambition inte är att starta en fritidsgård vars
dominerande verksamhet är bordtennis och fika utan att ett viktigt fokus i verksamheten
är att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga. Fysisk och psykisk hälsa är en
fundamental utgångspunkt.
Föreningen ser ett stort behov hos barnen i byn med omnejd – både mindre och större
barn – att aktivera sig fysiskt. Särskilt viktigt är balans, smidighet och fysisk leklust.
Föreningen har tidigare erhållit bidrag från Folkhälsoutskottet för en
balans/motorikbana för barn.
Utifrån perspektivet psykisk hälsa vill föreningen skapa utrymme för att diskutera
frågor som pubertet, HBTQ, sex- och samlevnad, neuropsykiatriska diagnoser, psykisk
ohälsa, droger och mobbning med de barn som kommer till fritidsgården. Detta sker
genom att anordna temakvällar med utomstående föreläsare
I övrigt vill föreningen kunna erbjuda en stimulerande och trygg miljö där barnen kan
umgås, fika, pyssla, laga mat & baka ihop.
Föreningens mål under 2016 är:


Använda befintlig idrottsanläggning på olika och nya sätt för olika fysiska
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aktiviteter.
Engagera sig långsiktigt i ett nationellt eller internationellt projekt, som
exempelvis i fadderbarn och miljöprojekt
Anordna temadagar utifrån temat psykisk hälsa
Engagera barn och unga så mycket som möjligt i fritidsgårdsverksamheten, så
att de upplever att de kan påverka och styra innehållet.
Få barn och unga att känna sig delaktiga och trygga, dels med varandra och i
byn, men att de också ska känna att de är en del av världen runt omkring.

Den finns flera frågor kring fritidsgårdsverksamhet i kommunen som behöver utredas
vidare när det gäller fritidsgårdsfrågan som helhet.
Det finns idag flera olika initiativ som tagits inom fritidsgårdsområdet i kommunen
utöver den verksamhet som sedan januari 2016 bedrivs av Hjärtums IS. IK Bergaström
driver sedan 2015 fritidsgårdsverksamhet i Fritidsborgen, fritidsgårdsverksamhet
bedrivs sedan tidigare i Lödöse genom föräldrainitiativ. Det finns även verksamhet i
Västerlanda och Åsbräcka. En fråga är hur övriga berörda ser på nuläge och framtid för
sina fritidsgårdsverksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningskontoret daterad 2016-12-04
Ansökan om verksamhetsbidrag från Hjärtums IS
Yrkande
Julia Färjhage (C):
1. Folkhälsoutskottet beviljar Hjärtums IS 50 000 kr.
2. Folkhälsoutskottet uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att vara delaktiga i
arbetet med att ta fram ett IOP-avtal tillsammans med kultur- och fritidsnämnden.
Beslut
1. Folkhälsoutskottet beviljar Hjärtums IS 50 000 kr.
2. Folkhälsoutskottet uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att vara delaktiga i
arbetet med att ta fram ett IOP-avtal tillsammans med kultur- och fritidsnämnden.
Beslutet expedieras till
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hjärtums IS
Folkhälsosamordnaren
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunchefen
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§ 32
Information från hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanfattning
Regionens representanter redogör för aktuella frågor i hälso- och sjukvårdsnämnd Väst.
Beslut
Folkhälsoutskottet noterar informationen.
Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet och representanterna från Hälso- och
sjukvårdsnämnd Väst.
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