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§1
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Folkhälsoutskottet godkänner dagordningen.
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§2
Information om beslut från västra hälso- och
sjukvårdsnämndens sammanträde 20210201
Dnr KS 2021/80
Sammanfattning
Beslut om samverkan med Lilla Edets kommun för förutsättningar till
en bättre hälsa hos invånarna i kommunen. Efter presentation och diskussion gällande
social kartläggning ”Hälsa och livsvillkor Lilla Edets kommun” har nämnden beslutat
enligt nedan;
1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden ger ansvarig tjänsteperson i uppdrag att
genomföra en kartläggning av pågående hälso- och sjukvårdsinsatser av Västra
Götalandsregionens verksamheter i Lilla Edets kommun.
2. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden ger ansvarig tjänsteperson i uppdrag att ta fram
förslag på insatser i samverkan med kommunen för att ge förutsättningar till bättre hälsa
hos kommunens invånare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från folkhälsoutvecklaren, daterad 2021-02-23
Protokoll från västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2021-02-01
Ekonomiska konsekvenser
Ingen finansiering – västra hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för genomförande.
Beslut
Folkhälsoutskottet noterar informationen.
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§3
Avstämning - Folkhälsoarbetets verksamhetsplan och budget
2021
Dnr KS 2020/278
Sammanfattning
Lägesrapport
Prioriteringar och mål för folkhälsa och social hållbarhet 2021
Barns och ungas hälsa och uppväxtvillkor
 Ungdomsenkäten LUPP som genomförs i samverkan med GR analyseras.
Svarsfrekvensen för åk 8 är 55% och för gy 2 16%. Tillförlitligheten gällande
resultatet för gy 2 är för låg för att analyseras och använda som resultat för hela
åldersgruppen. Fritext kommer dock att användas och redovisas. Viktigt att fortsätta
arbeta med resultatet och inkludera unga i svaren och i samhällsfrågor som berör
unga.
Projektledare för LUPP är sjukskriven, regelbundna möten sker med GRs LUPPnätverk gällande analys och redovisning samt fortsatt arbete med resultat.
 Gällande handlingsplan ANDT så görs en översyn av andra kommuners planer.
Folkhälsoutvecklaren ingår i Länsstyrelsens nätverk samt har avstämning med
elevhälsan på Fuxerna skolan där vi planerar för en digital föreläsning för föräldrar.
 Pilotprojekt Pep-kommun är i uppstart. Lilla Edets kommun är med i ett pilotprojekt
kallat Pep-kommun för att skapa ett stödverktyg gentemot kommuner som vill
arbeta strategiskt med frågan om barns och ungas fysiska aktivitet och hälsosamma
matvanor. I mitten av mars kommer vi ha ett uppstartsmöte digitalt för att gå igenom
projektet steg för steg, få information och ställa frågor. Nyhet har gjorts på hemsidan
 Naturligtvis – förstudie barns psykiska hälsa med naturen som hälsofrämjande
arena. Inledande möten tillsammans med projektägaren som är förvaltningen för
kulturutveckling på VGR. Nu arbetar vi med ansökan till Kulturrådet och sedan till
Arvsfonden. Projektstart 20210901 om projektet beviljas medel.
 Familjecentralens matkasse – ej prioriterats
Förskolan och skolan som hälsofrämjande arenor
 I samråd med utbildningsförvaltningen undersöka och genomföra insatser som kan
implementeras för att stärka det hälsofrämjande och trygghetsskapande arbetet i
förskolan och skolan. Styra folkhälsoarbetet mot kommunfullmäktiges målområde
ökad hälsa och välbefinnande. Arbete pågår genom ungdomssamverkansgruppen
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men ett strategiskt arbete med chefer behöver tillkomma. Från folkhälsa så har alla
mellanstadieskolor i kommunen blivit erbjudna att arbeta med boken hjärnstark
junior, varav tre skolor i kommunen har valt att beställa boken. Leverans väntas i
mars.
Våldsprevention
 Kommunikativa insatser inom visionen ”Lilla Edet – en kommun fri från våld”.
Genom hemsidan och sociala medier har vi gått ut med kampanjen ”svartsjuka är
inte romantiskt”. Fler kommunikativa insatser planeras tillsammans med
socialförvaltningen och kommunikationsavdelningen. Digital föreläsning för
föräldrar är planerad genom ungdomssamverkansgruppen och Tjejjouren Väst.
 Ta fram handlingsplan för ett våldspreventivt arbete. Här har arbete precis påbörjats
med att kartlägga vilka insatser som redan erbjuds och genomförs i kommunen.
Folkhälsa och socialförvaltningen arbetar med detta. Lokal grupp för
brottsförebyggande är precis uppstartad – här diskuteras olika typer av våld.
Folkhälsoutvecklare deltar i Länsstyrelsens nätverk för våld i nära relationer.
FRIDSAMgruppen fokuserar nu på att få ett verksamhetsövergripande arbete enligt
mål- och resursplan.
 Kampanj ”vecka fri från våld” – planering tillsammans med Trollhättan stad och
Vänersborgs kommun pågår.
Övrigt
 Kommunikationsinsatser internt och externt för att ge kännedom om
folkhälsoprogrammet samt utlysning av utvecklingsmedel. Möten med chefer
planeras in gällande folkhälsoprogrammet. Reviderade riktlinjer för ansökan om
utvecklingsmedel har tagits fram för beslut.
 Sprida resultat av sociala kartläggningen bland medborgare, föreningsliv m.m. nyhet
med resultat planeras till hemsidan. Planer finns på utskick till föreningar gällande
att ansöka om utvecklingsmedel samt presentera resultat.
 Öka kunskapen om gruppen äldre genom att sammanställa befintliga data samt bilda
en fokusgrupp. Datainsamling är igång – fokusgrupp ej startad.
 I samråd med HSNV identifiera områden som förstärker det gemensamma arbetet
för en förbättrad folkhälsa utifrån den sociala kartläggningen. Samverkan finns och
planering pågår hur vi ska genomföra detta. Beslut om uppdrag att genomföra
kartläggning av pågående hälso- och sjukvårdsinsatser av VGRs verksamheter i
Lilla Edets kommun. Tankar finns om att göra en sammanställning på insatser även
från kommunens sida.
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Annat som ingår
 Samverkan för barn och unga bästa. Här i kopplas även barnkonvention samt den
utredning om Skottlandsmodellen som socialförvaltningen tagit fram. Inom
folkhälsa så har jag föreslagit för Alma och Fanny att titta på att bli en
barnrättskommun via UNICEF. Närsjukvårdsgruppen planeras att kopplas in längre
fram. I den gruppen finns stor möjlighet för en god samverkan med flera olika
aktörer och verksamheter. Målet är att samverka för barn och ungas hälsa på alla
preventionsnivåer. Universellt (insatser som riktas till alla barn och unga), selektivt
(insatser riktas till grupper med en eller flera riskfaktorer för ohälsa) och indikerat
(insatser riktas till individer som identifieras med problem eller är i riskzon).
 Informera om den nationella folkhälsoenkäten ”hälsa på lika villkor” via hemsidan.
 Coronaläget
 Följa vilka bidrag kommunen kan söka från olika myndigheter
 Samverkan gällande psykisk ohälsa, hur arbeta med suicidprevention.
Närsjukvårdsgruppen leder arbete med plan psykisk ohälsa.
 Folkhälsoutvecklaren ingår i Länsstyrelsens jämställdhetsnätverk
 Folkhälsobudget enligt verksamhetsplan 2021

HSNV
Folkhälsotjänst (lön inkl. lönebikostnader)
Omkostnader (administrativa kostnader, resor, kurser, osv)

Lilla Edets
kommun

Totalt

372 500

372 500

745 000

15 000

15 000

30 000

225 000

225 000

450 000

150 000

150 000

300 000

150 000

150 000

300 000

Planerade insatser
Målområde: barns och ungas hälsa och livsvillkor
Pilotprojekt barns och ungas psykiska hälsa + naturen
Pep–kommun
Förebyggande ANDT–arbete
Lupp
Familjecentralens matkasse
Målområde: förskolan och skolan som hälsofrämjande arenor
Trygghetsskapande och hälsofrämjande insatser
Målområde: våldsprevention
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Kommunikativa insatser internt/externt
Vecka fri från våld
Övrigt
Sprida resultat ur social kartläggning, medborgardialog om
insatser
Ansökningsbara utvecklingsmedel

137 500

137 500

275 000

1 050 000

1 050 000

2 100 000

Folkhälsoinsatser mot andra målgrupper än fokusområdenas
Totalt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från folkhälsoutvecklaren, daterad 2021-02-24
Verksamhetsplan för folkhälsoarbete i Lilla Edets kommun 2021
Ekonomiska konsekvenser
Folkhälsobudget följs enligt beslut
Beslut
Folkhälsoutskottet noterar informationen.
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§4
Revidering, Riktlinjer för ansökan om utvecklingsmedel
Dnr KS 2021/88
Sammanfattning
En revidering av riktlinjer för ansökan om utvecklingsmedel hos folkhälsoutskottet har
genomförts. Bakgrunden till revideringen är det nya folkhälsoprogrammet samt
verksamhetsplan för folkhälsoarbete i Lilla Edets kommun. Här i har fastslagits att nya
prioriterade områden för folkhälsoarbetet är;
- Barns och ungas hälsa och livsvillkor
- Förskolan och skolan som hälsofrämjande arenor
- Våldsprevention – en kommun fri från våld
De prioriterade områdena har ersatt det tidigare målet om fullföljda studier.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från folkhälsoutvecklaren, daterad 20210224
Reviderade riktlinjer för ansökan
Riktlinjer för ansökan om utvecklingsmedel
Ekonomiska konsekvenser
Ingen ekonomisk konsekvens
Beslut
Folkhälsoutskottet fastställer Riktlinjer för ansökan om utvecklingsmedel.
Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet och representanten från västra hälso- och
sjukvårdsnämnden.

Beslutet expedieras till
Koncernkontoret Diarium koncernkontoret.diarium@vgregion.se (inkl Riktlinjerna)
Sofia Enström, folkhälsoutvecklare
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§5
Ansökan om folkhälsomedel för grannsamverkan
Dnr KS 2021/90
Sammanfattning
Stöldskyddsföreningen SSF, ansöker om ett bidrag om 5.000kr alternativt 10.000kr för
grannsamverkan. Bidraget ska täcka en del av det material som kommer Lilla Edets
kommuns Grannsamverkansområden till godo.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från folkhälsoutvecklaren, 20210223
Brev till kommun ang bidrag 2021
Sammanfattade resultat från utvärderingen Grannsamverkans effekter på brott och
otrygghet
Ekonomiska konsekvenser
5.000kr eller 10.000kr - folkhälsomedel
Yrkande
Zara Blidevik (M)
1. Folkhälsoutskottet bifaller ansökan om 5.000 kr för 2021.
2. Folkhälsoutskottet noterar att från 2022 beviljas eventuella bidrag för
grannsamverkan ur kommunledningsförvaltningens budget för säkerhetsarbete.
Frej Dristig (SD) tillstyrker Zara Blideviks yrkande.
Beslut
1. Folkhälsoutskottet bifaller ansökan om 5.000 kr för 2021.
2. Folkhälsoutskottet noterar att från 2022 beviljas eventuella bidrag för
grannsamverkan ur kommunledningsförvaltningens budget för säkerhetsarbete.
Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet och representanten från västra hälso- och
sjukvårdsnämnden.

Beslutet expedieras till
Lina Nilsson, Ordf. Grannsamverkansgruppen, lina@ssf.nu
Edin Grgic, vik. Säkerhetsskyddschef
Sofia Enström, folkhälsoutvecklare (för utbetalning)
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§6
Ansökan om folkhälsomedel till utbildningsprojektet "Skapa
gatukonst för mänskliga rättigheter"
Dnr KS 2021/89
Sammanfattning
Kultur och fritidsverksamheten ansöker om ett projektstöd på 8 000 kronor från
Folkhälsoutskottet till utbildningsprojektet ”Skapa gatukonst för mänskliga rättigheter”
för 2021. Stödet är avsett att täcka eventuella merkostnader för färger och utrustning till
målningen i gångtunneln samt till extra festligheter kopplade till temat mänskliga
rättigheter i samband med invigningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från folkhälsoutvecklaren, daterad 20210223
Ansökan om stöd till skapa gatukonst för mänskliga rättigheter
Projektbeskrivning skapa gatukonst för mänskliga rättigheter
Budget till ansökan
Riktlinjer för ansökan om utvecklingsmedel
Ekonomiska konsekvenser
8 000kr - folkhälsomedel
Yrkande
Julia Färjhage (C)
Folkhälsoutskottet avslår ansökan
Frej Dristig (SD) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.
Beslut
Folkhälsoutskottet avslår ansökan
Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet och representanten från västra hälso- och
sjukvårdsnämnden.

Beslutet expedieras till
Zion Ivarsson Zion-Art@outlook.com
Ingmarie Romell Ingmarie.Romell@lillaedet.se
Christina Hurtig christina.hurtig@lillaedet.se
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§7
Information från hälso- och sjukvårdsnämnd väst
Dnr Dkod Dnr
Sammanfattning
Jonas Mårdbrink, hälso- och sjukvårdsnämnd väst, informerar bland annat om att det
kommer att väljas en ny ersättare till folkhälsoutskottet i slutet av mars, att det pågår en
upphandling om mammografi, att det pågår diskussioner om ”en väg in” för BUP för
snabbare och mer likvärdiga bedömningar samt hälso- och sjukvårdsnämnd väst
kommer att få en ny ordförande då tidigare blivit invald som riksdagsledamot.

Beslut
Folkhälsoutskottet noterar informationen.
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§8
Insatser mot langning i samverkan med Länsstyrelsen Västra
Götaland
Dnr KS 2021/91
Sammanfattning
Länsstyrelsen har bjudit in länets samtliga kommuner till samverkan i årets arbete mot
langning av alkohol till ungdomar som samordnas av Länsstyrelsen.
Insatserna mot langning består bland annat av informationsinsatser och särskilda
insatser i samband med riskhelger under året. Övergripande mål för arbetet är att
motverka och minska ungdomars alkoholkonsumtion, senarelägga ungdomars
alkoholdebut, försvåra för ungdomar att komma över alkohol, motverka illegal
alkoholdistribution och skapa diskussion bland ungdomar och föräldrar, emellan
föräldrar samt bland allmänheten. Länsstyrelsen ansvarar för samordning av insatserna,
bistår kommunernas kontaktpersoner med stöd i arbetet och tar fram digitalt
arbetsmaterial. Respektive kommun ansvarar för förankring och lokal mobilisering.
Lilla Edets kommun deltar 2021 och folkhälsoutvecklaren samordnar kommunens
insatser samt är kontaktperson gentemot Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från folkhälsoutvecklare 2021-03-11
Insatser mot Langning 2021
Anmälningsblankett insatser langning 2021
Ekonomiska konsekvenser
Länsstyrelsen tar ingen avgift för arbetet av kommunerna under 2021.
Yrkande
Julia Färjhage (C)
Folkhälsoutskottet beslutar delta i Länsstyrelsens gemensamma arbete mot langning
Annette Fransson (S) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.
Beslut
Folkhälsoutskottet beslutar delta i Länsstyrelsens gemensamma arbete mot langning
Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet och representanten från västra hälso- och
sjukvårdsnämnden.
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Beslutet expedieras till
Lennart.radenmark@lansstyrelsen.se
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