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Ks § 214
Information
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendet
1. Rapport om barn och ungdomars hälsa i Kronobergs län.
Landstinget har gjort en enkätundersökning om barn och ungdomars
hälsa i år 5, 8 och gy 2 i november 2012. Enkätfrågorna har bland annat
handlat om hälsa, mobbning, fritidsaktiviteter och sömnbesvär.
Resultatet visar bland annat att andelen flickor i gy 2 som har huvudvärk
varje vecka är 65 %. Mellan 30 och 50 % av ungdomarna har
sömnproblem. Av flickorna år 8 och gy 2 upplever runt 50 %
oro/nervositet varje vecka, en siffra som ändå är lägre i Ljungby
kommun än länet i övrigt. Upplevelsen av stress har blivit vanligare i år
5. I gy 2 är 75 % av flickorna och 42 % av pojkarna ofta stressade.
Ungdomarna uppger att föräldrarna är viktigast för att må bra. Även
kompisar och syskon är viktiga. Färre säger att de har druckit sig fulla
minst 4 ggr jämfört med 10 år sedan när enkätundersökningen började
genomföras. I år 8 är siffrorna låga. Fler och fler säger att de aldrig har
druckit alkohol, även på gymnasiet. Fler röker inte, även i gy 2. I år 8 är
det få som röker. Det är också färre ungdomar som snusar i länet, fast i
Ljungby är det fler som snusar. Mobbning är vanligast bland yngre
elever. På gymnasiet är det 2 % som upplever att de mobbas.
2. Regional folkhälsopolicy.
En länsgemensam folkhälsopolicy har antagits i länet. De medverkande
kommunerna och landstinget har beslutat att prioritera barns och ungas
uppväxtvillkor samt ANDTS (tobak, alkohol, narkotika, dopning och
spel). Arbete har påbörjats för att ta fram handlingsplaner inom dessa
två målområden.
3. Yrkeshögskola Kronoberg.
I nätverket Yrkeshögskola Kronoberg samverkar alla
utbildningsanordnare, länets 8 kommuner, Landstinget Kronoberg och
Regionförbundet. Projektet ”Yrkeshögskola Kronobergs" syfte är att
driva fram och stötta samarbeten inom nätverket av Yh-utbildare. Det
långsiktiga målet är att genom ökad kvalitet och marknadsföring skapa
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fler eftertraktade yrkeshögskole-utbildningar med rätt inriktning, för att
matcha kompetensbehovet i regionen.
Projektledaren säger att arbetslösheten har ökat i Kronobergs län de
senaste åren, samtidigt som företag har svårt att hitta folk med rätt
kompetens. Yrkeshögskolan är en viktig brygga. Många ansöker om att
bedriva yrkeshögskoleutbildning, bara 25 % av ansökningarna beviljas.
Projektledaren framhåller vikten av högre anslag, omfördelning av
resurser i utbildningssystemet och enklare ansökningsförfaranden.
Nästan 200 elever studerar för närvarande på yrkeshögskoleutbildningar
i Ljungby.
4. Rapport om det pågående arbetet med internkontroll 2013.
Controllern framhåller vikten av att göra ordentliga risk- och
väsentlighetsanalyser.
5. Kommunstyrelsen informerar:
Ledamöter i kommunstyrelsen har varit på företagsbesök på Ljungby
Textiltryck & Broderi, JR Limmeri och Woodcon.
Winnets rapport om kvinnors företagande i Kronobergs län.
Fullmäktiges ordförande och vice ordförande har deltagit i SKLs
nätverksträff i oktober som handlade om Unga och demokrati.
Rapport från arbetet i samband med stormen Simone.
6. Nytt om näringsliv.
7. Regionförbundet Södra Småland.
Information om arbetet med att bilda en regionkommun –
Regionbildningskommittén.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

