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Datum:

Onsdagen den 17 december 2014

Tid:

08.30-10.15

Plats:

Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet

Justeringsdag:

Onsdagen den 14januari 2015

Paragrafer:

23-30

Utses att justera:

Jörgen Andersson(C)

Underskrifter:
Sekreterare
Lena Palm
Ordförande

Justerare
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~~ "
Inge ar Ottosson(S)
.~
~~~-~~~. ~,~~~~r"~
Jörgen Äiiderss`önV(C)

A~s9agl~evås
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum

2014-12-17

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2015-01-14

2015-02-07

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
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~~~Bu~~nde
Ingemar Ottosson(S)
Peter Spjuth(V)

Ulf Wetterliuid(FP)
Jörgen Andersson(C)
F9äYso~ och sj~~v~rdsnärr~n~~a~
Anne-Lie Palm (S),representant från hälso-och sjukvårdsnämnden iTrestad
Kenneth Borgmalm (S), representant från hälso-och sjukvårdsnämnden iTrestad
Tjänstemän
Lena Palm,koimnunchef
Eva-Lena Julin Rydbo,folkhälsoplanerare
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Dru 2014/KS0238

~~~~a~~~~~~s~~
I och med att Lilla Edets kommun övergår i en ny Hälso-och sjukvårdsnämnd, presenteras ett förslag till rambudget vid dagens sammanträde. Frågan om en mer detaljerad
budget får tas upp i början av 2015.
~eslaa~s~.aa~ad~a~la~
Förslag till rambudget 2015.
~ol~Chäl~oufskot$e~s &~~s~aa~
Rambudget för 2015 antas.
Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet nch representanterna från Hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad avseende beslutet.

Beslufef expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad

~~~

v~

Förslag till Folkhälsobudget 2015

Folkhälsoinsatser 2015
Administration
(konto 28421 projekt 9037)

HSN väster

Lilla Edets kommun

375 000 kronor

375 000 kronor

430 000 Kronor

430 000 Kronor

Lön,
folkhälsosamordnare,folkhälsoforum,
utbildningar,konferenser,resor,material

Familj
(konto 28423 projekt 9041)
Skolmatsakademin
FRIDSAM

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

~~

30 000 Kronor
70.000 kronor

195 000 kronor
40 OOQ Kronor
45 000 Kronor
25.000 kronor
20.000 Kronor

195 000 kronor
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Drv~ 2014/KS0390

~a~~m~~af~~~i~a~
Skolmatsakademin är ett kunskapsnätverk med 35 korrununer och stadsdelar i
Västra Götaland. Huvudfinansiär äx Västra Götalandsregionen nch deltagande
kommuner och stadsdelar bidrar med 10 000 kronor årligen. Lilla Edets kommun har
deltagit i nätverket under flera år.

~o[~hä9so~~sko~~e$~ 9~~~9u~
Folkhälsoutskottet besiutar att delta i Skolmatsakademin 2015. Medel på 10 000 kronor
tas från projekt 9041 inom folkhälsa.
Samsyn råder mellan follchälsoutskottet och representanterna från Hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad avseende beslutet.
Beslutet expedieras till
Hälso-och sjukvårdsnämnden iTrestad
Gun Mellgvist, kostchef
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Dnr 2014/KS0348

~~~~~~~~~~~as~u~
För verksamheten under 2015 ansöker Brottsofferjouren oin ett bidrag å 20 000 kronor
d v s samma bidrag som under 2014.
Verksamhet är ett komplement till socialnämndens lagstadgade uppgift enligt
Socialtjänstlagen "att verka för att den sons utsatts för brott och dennes närstående fåsstöd och hjälp" och har FN-deklåration som grund.
Föreningen är ansluten till Brottsofferjourernas Riksförbund och uppfyller dess
minimikrav för medlemskap samt har föreskrivna stadgar för verksamheten.
Då Brottsofferjouren inte längre kommer att arbeta ined Grannsamverkan för Lilla
Edets kommun föreslås ett bidrag på 10 000 kronor för 2015.
~ol~hälso~agsko$~e~s ~esla~~
Folkhälsoutskottet bevdjarbidrag med 10 OOO kronor för 2015. Medel på 10 000 kronor
tas från projekt 9040 inom folkhälsa.

Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet nch representanterna från Hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad avseende beslutet.

Beslutet expedieras till
Brottsofferjouren Trollhättan/Lilla Edet
Hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad
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Dnr 2014/KS0234

~amaa~~~~~~~~~~
Unga Ösnar vill genom att starta matlagningsgrupper för barn lära barnen att det inte
alls behöver vara svårt att laga mat från grunden och att det faktiskt kan vara riktigt roligt. Man tror att barns inverkan på familjen är väldigt stor och genom att inspirera barnentill sundare matvanor tror man att hela familjen får bäftre matvanor.
Målgruppen är åldersgrupperna 8-10 år, barn som är bosatta i Lilla Edets kommun. Man
kommer att under en 2-årsperiod ha nått 120 barn. med våxa matlagningsgrupper.
~09@~~~Osoaa~~I~of~~$s b~~~aag
Folkhälsoutskottet bevsljarbidrag på 12 200 kronor till Unga Örnar avseende Minikockarna. Medel tas från projekt 9041 inom folkhälsa.
Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet nch representanterna från Hälso-och sjukvårdsnämnden iTrestad avseende beslutet.

Beslutef expedieras till
Unga Örnar
Hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad
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~~io~ox~~~~a~~$~åo~~
Kommunerna ingående i Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst har fått en förfrågan om lokalaönskemål avseende utbildningsinsatser för 2015.
~o9l~hälsoan$~~o~ge~ ~es9aa~
Folkhälsoutskottet föreslår en utbildning, lunch till lunch, för samtliga i Hälso- och
sjukvårdsnämnden Väst.
Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet nch representanterna från Hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad avseende beslutet.
Beslutef expedieras till
Hällo-och sjukvårdsnämnden iTrestad
Hälso- och sjukvårdsnämnden Väst
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Dnr 2014/KSO426
Sat~manfattning
Folkhälsosamordnaxen informerar om uppföljning av avtalet avseende geinensarruna
hälsoinsatser med kommunerna i Fyrbodal. Som ett led i den ordinarie uppföljningen
har en utökad uppföljning genomförts i folkhälsoråden med gruppdiskussioner utifrån
specificerade frågeställningar.
Uppföljningen har gjorts för att följa upp det lokala folkhälsoarbetet rnenockså för att identifiera eventuellt nya utvecklingsområden till kommande avtal
I början av nästa mandatperiod,januari 2015,förändras den politiska organisationen i
Västra Götalandsregionen och antalet hälso- och sjukvårdsnämnder blir färre. HSN 1,2 och
3 e~cl. Lilla Edet slås ihop och bildar noi-~a nämnden. Lilla Edet kominer att tillhöra västra
nämnden.
~oY~G~~9~~~.a~~~oi~~~~ C~~~D~a~
Informationen noteras.

Beslutet expedieras till
Hällo- och sjukvårdsiiäinnden iTrestad
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Vid dagens sanunanträde infoi7neras bl a om pågående organisatoriska förändringar.

G~o9~~iä0~~~ugs&cot~ef~ ~~~D~o~
Informationen noteras.
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I början av nästa mandatperiod,januari 2015,förändas den politiska organisationen i Väsha
Götalandsregionen och antalet hälso-och sjukvårdsnämnder b!ir färre. HSN 1,2 och 3 e~cl.
Lilla Edet slås ihop och bildar norra nämnden. Lilla Edet kommer att tillhöra västra närrmden.
Vid dagens sammanträde framför kommunstyrelsens ordförande Ingemar Ottosson ett tack
för nästan 20 års sainmarbete med Hälso- och sjukvårdsnärruiden iTrestad.
Kenneth Borgmalm framför ett tack fiån Hälso- och sjukvårdshämnden iTrestad.
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