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Datum:

Onsdagen den 21 maj 2014

Tid:

08.00-10.00

Plats:

Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet

Justeringsdag:

Tisdagen den 4juni 2014

Paragrafer:

8-15

Utses att justera:

Jörgen Andersson(C)

Underskrifter:
Sekreterare
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Lena Palm
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Ordförande
Ing~inar Ottosson(S)
Justerare
Jö en

dersson( )

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ

FCommunstyrelsens folkhälsoutskott

Sammanträdesdatum

2014-OS-21

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2014-06-04 ~`+

201406-2~6

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen
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Underskrift:
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Annika Mändlo
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beslutande
Ingemar Ottosson(S)
Peter Spjuth(V)
Ulf Wetterlund(FP)
Jörgen Andersson(C)
Peder Engdahl(M)

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 från. hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad

Övriga närvarande
Tjänstemän
Lena Palm, kommunchef
Eva-Lena Julin Rydbo,folkhälsosamordnare
Yvonne Jansson Sandberg, pedagog
Maria Andersson, bildningschef
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.:
Ansökan orm delfinansiering av ungdomssarnordnartjänst
Dnr 2014/KS0098

Sammanfattroing
Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med en ansökan om delfinansiering av en ungdomssamordnartjänst inom projektet "Mötesplats unga". Syftet med projektet är att arrangera aktiviteter för ungdomar i åldern 13-18 år. Kultur- och fritidsnämnden har fått
utrymme på 300 tkr vilket motsvarar en 50 %tjänst.
Kultur- och fritidsnämnden önskar hjälp med finansiering med ytterligare 25 %eller 150
tkr för att utöka tjänsien ti1175 %.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens protoko112014-02-25/§ 14.
Folkhälsoutskattets beslut
Ansökan avslås.
Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet och representanterna från Hälsoro och sjukvårdsnämnden iTrestad. avseende beslutet.
Beslutet expedieras till
Kultur- och fritidsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad
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,•
Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrtiodal-samverkan Barn
och unga
Dnr 2014/KS0108
åammanfattning
Förslaget om utökat uppdrag för Vårdsamverkan Fyrtiodal — samverkan Barn och Unga
innebär att Vårdsamverkan Fyrtiodals nuvarande uppdrag utökas att omfatta frågor om
barn och unga. Hälsokällan som nu ligger under kommunalförbundet, flyttas till Vårdsamverkan Fyrtiodal.
Vid sammanträdet diskuteras frågan om att Lilla Edet under nästa mandatperiod inte
kommer att tillhöra Fyrtiodal.
Beslutsunderlag
Utökat uppdrag för Vårdsamverkan Fyrtiodal-samverkan Barn och Unga.
Folkhälsoutskottets beslut
Folkhälsoutskottet noterar att Lilla Edets kommun inte kommer att tillhöra Fyrtiodal. Det
är dock önskeart att fortsätta de positiva samarbetsformer som redan utvecklats.
Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet och representanterna från Hälso- och sjukvårds
nämnden i Trestad avseende beslutet.

Beslutet expedieras till
Fyrtiodals kommunalförbund
Hälso- och sjukvårdsnämnden i 'Trestad
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§10
Bidragsar~sökan från IK Bergsström
Dnr 2014/KSO155

Sammanfattning
IK Bergsström ansöker om bidrag på 20 000 kronor till projekt avseende anläggning av
en Skatepark. Den blir öppen för alla utövare, speciellt för ungdomar som idag står utanför idrotten. En sektion har startats inom IK Bergsström för Skateboard. Totalkostnaden
uppgår till 430 000 kronor.
Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag, IK Bergsström.

Folkhälsoutskottets beslut
IK Bergsström-Friidrott beviljas bidrag på 20 000 kronor enligt ovanstående ansökan.
1VIede1 tas i anspråk från ansvar 4113, verksamhet 92000, projekt 9041.
Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet och representanterna från Hälso~ och sjukvårdsnämnden iTrestad avseende beslutet

Beslutet expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad
IK Bergsström
Folkhälsosamordnaren
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§11
Välfärdsredovisning 2013
Dnr 2014/KS0058

Sarnrnanfattning
Välfärdsredovisningen ger en bred beskrivning av kommuninvånarnas levnadsvillkor och
hälsa ur ett välfärdsperspektiv, hur levnadsvillkoren skiljer sig mellan olika områden och
grupper samt hur utvecklingen ser ut över tid.
Redovisningen avser b Ia antalet personer med ekonomiskt stöd, inkomstnivå, utbild~
ningsnivå, andelen behöriga till gymnasieskolan, hälsa i arbetslivet, ohälsodagar, trygghet, utsatta barn.
Folkhälsoutskottets beslut
Informationen noteras.
Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet och representanterna från Hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad avseende beslutet,
Beslutet expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad
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§12
Redor~isnir~g av utvecklingsmedel från folkhälsoutskottet
Dnr 2013/KS0263
Samrrrarrfattning
Bildningschef Maria Andersson och Yvonne Jansson Sandberg redovisar hur arbetet bedrivits inom det arbete som genomförts inom projektet "Bedömning av lärande", Folkhäl
Boutskottet har tidigare beviljat 200 000 kronor till projektet.
Bedömning för lärande är en tvåårig kompetensutvecklingsinsats för att utveckla alla lärares arbete med formativ bedömning. Genom formativ bedömning ges eleven regelbunden och konstruktiv feedback på sitt arbete, bli sedd och får förståelse för hur lärande kan
utvecklas. Kommunens skolor har samlats och enats kring det som är viktigastmetodutveckling för elevernas måluppfyllelse, vilket uigör en viktig del i goda uppväxt
villkor och grunden för god livskvalitet.
Beslutsunderlag
Projektredovisning.
Folkhälsoutskottets beslut
Informationen noteras° Nästa uppföljning av projektet önskas vid Folkhälsoutskottets
sammanträde i december 2014,
Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet och representanterna från Hälso~ och sjukvårds
nämnden i Trestad avseende beslutet.

Beslutet expedieras till
Hälso~ och sjukvårdsnämnden iTrestad
Bildningsförvaltningen
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§13
Folkhälsaforum 2014
Sammanfattning
Folkhälsosamardnaren informerar om Folkhälsoforum som äger rum den 5 september i
Folkets Hus, Lilla Edet. Folkhälsoutskottet har tidigare beslutat om att utskottet, nämnd
presidier samt förvaltningar diskuterar målformuleringar samt hur strategidokument skall
utformas.

Folkhälsoutskot#ets beslut
Informationen noteras.
Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet och representanterna från Hälso- och sjukvårds
nämnden i Trestad avseende beslutet.

Beslutet expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad
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§14
Information om arbetet med Jämställdhetskartan
Sammanfattning
Winnet Västra Götaland, ett Regionalt Resurscentra för jämställd tillväxt och utveckling
sammanställer statistik om jämställdhet på lokal nivå med kommunen som geografiska
utgångspunkt (jamstalldhetskarta.se). Jämställdhetsberedningen har fattat beslut om deltagande. Kartläggningen är nu färdigställd för Lilla Edets del. Statistiken kan användas i
kommunens folkhälsoarbete.
Folkhälsoutskottets beslut
Informationen noteras.
Samsyn råder mellan folkhälsoutskottet och representanterna från Hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad avseende beslutet.

Beslutet expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad
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~~
Information från Häfso- och sjukvårdsnämnden iTrestad
Sammanfattning
Representanterna från Hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad informerar bland annat om
omorganisationen avseende minskning av antalet hälso- och sjukvårdsnämnder. Lilla
Edets kommun kommer fortsättningsvis att tillhöra Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst.
Folkhälsoutskotfiets beslut
Informationen noteras.

Beslutet expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden iTrestad

~ ~~
~C

