Sammanträdesprotokoll
Rådet för folkhälsa och social hållbarhet
Sammanträdestid:

2020-05-04 kl. 13.00-15.00

Lokal:

Borgmästaren, stadshuset,
Lysekil samt via Teams-länk

Ledamöter:
Emma Nohrén, KS (MP) ordf.
Joachim Isenheim, HSNN (MP) v. ordf.
Lars Björneld, SBN (L)
Ulf Hanstål, SBN (M)
Monika Andersson, UN (C )
Ricard Söderberg, SON (S)
Ronald Rombrandt, KS (LP)
Ronny Hammargren, SON (LP)
Jan-Olof Johansson, KS (S)
Ida Jakobsson, HSNN (S)
Tjänstepersoner:
Lennart Olsson, utbildningschef
Eva Andersson, socialnämnd
Michael Johansson, avdelningschef hållbar utveckling
Per Garenius, samhällsbyggnadschef
Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg
Sanna Lannesjö, integrationsstrateg
Inbjudna gäster:
Martin Sande, Dialogues § 1
Hans Abrahamsson, följeforskare § 1
Ulrika Lundgren § 1

Paragrafer:

8-13

Sekreterare:

...................................................................
Anna Nyman Holgersson

Ordförande:

...................................................................
Emma Nohrén (MP)

Justerare:

…………………………………………………………..
Jan-Olof Johansson (S)

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

1/9

LYSEKILS KOMMUN
Rådet för folkhälsa och social hållbarhet

Sammanträdesprotokoll
2020-05-04

§8
MEDBORGARDIALOG I KOMPLEXA FRÅGOR - PILOTPROJEKT
Ordförande Emma Nohrén informerar om bakgrunden till SKR:s pilotprojekt
”Medborgardialog i komplexa frågor med inriktning mot trygghet”. SKR har fått ett
utvidgat uppdrag av regeringen och pilotprojektet är en del av det. Lysekils kommun är en
av tre utvalda kommuner att ingå i pilotprojektet.
Martin Strande, Dialogues, och följeforskare Hans Abrahamsson informerar vidare om
pilotprojektet, sina roller samt om innehållet i arbetsmodellenen. Tidsramen för projektet
uppskattas till omkring ett år.
Tjänstepersoner vid avdelningen för hållbar utveckling och ordförande Emma Nohrén
informerar om det arbete som påbörjats. Bland annat vikten av att implementera arbetet i
befintliga verksamheter och koppla det till styrmodellen.
Ordförande presenterar också förslag om att delar av rådet för folkhälsa och social
hållbarhet utgör en politisk styrgrupp. Dessa ledamöter föreslås komma från varje nämnd;
Monika Andersson (UN), Ronny Hammargren (SON), Ulf Hanstål (SBN) och Emma
Nohrén (KS). Ulf och Emma föreslås även ingå i det designteam som planerar för
processen. Rådet ställer sig bakom förslaget om att ovan föreslagna ledamöter ingår i en
styrgrupp. Återkoppling kommer ske kontinuerligt till rådet.
Frågan om arvode för dessa ledamöter diskuterades samt huruvida ett beslut i
kommunstyrelsen krävs. Frågan om arvode har diskuterats under planeringsprocessen och
kommundirektören har föreslagit att centrala medel, från utvecklingsområdena, kan
användas då detta är en prioriterad fråga för kommunen att arbeta med. Beredningen fick i
uppdrag att stämma av och tydliggöra detta. Svaret från kommundirektören är att dessa
medel kan användas till projektet utan ytterligare beslut och att frågan kan gå upp som ett
informationsärende till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
---

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Rådet för folkhälsa och social hållbarhets beslut

--Information skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§9
FOLKHÄLSOPRIS 2020
Fem nomineringar till folkhälsopris har inkommit i år. En sammanställning med
nomineringar och beredningens förslag har skickats ut till rådet.
Revidering av bestämmelser för folkhälsopris har gjorts med anledning av att rådet bytt
namn och breddat sitt uppdrag. Rådet godkänner reviderade bestämmelser för
folkhälsopris.

Beslutsunderlag
Nomineringar med beredningens förslag till pristagare.
Reviderade bestämmelser för folkhälsopris

Rådet för folkhälsa och social hållbarhets beslut
Rådet beslutar att 2020 års folkhälsopris går till Muniro Hussein för hennes engagemang
och arbete med människorättsfrågor där en central del har varit att verka mot
könsstympning, som är en del av det hedersrelaterade våldet och förtrycket.
Beslutet skickas till
---

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 10
UPPFÖLJNING AV RÅDET
Enligt beslutet från KS 2019-02-27 ska återrapport till kommunstyrelsen göras vid två
tillfällen gällande vad som har åstadkommits och hur det har sett ut med närvaron i Rådet
för hälsa och social hållbarhet. Rapporten ska också innehålla ett utlåtande huruvida
rådets sammansättning är ändamålsenlig med hänsyn till de resurser som har avsatts. En
återrapport gjordes i slutet av 2019 och nu ska den andra rapporten inlämnas.
Denna andra återrapport innehåller dels en sammanfattning av arbetet hittills inkluderat
enkätsvar som rådets ledamöter har besvarat.
Frågan ställs i rådet om hur mycket rådet kostar jämfört med tidigare i och med att rådet
är större. Inga sådana beräkningar har gjorts. Dock är antalet politiska ledamöter
detsamma. De som tillkommit är förvaltningscheferna.
Rådet tar del av och godkänner uppföljningen.

Beslutsunderlag
--Rådet för folkhälsa och social hållbarhets beslut
--Informationen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 11
FÖRSLAG OM REVIDERAD ARBETSORDNING
Beredningen föreslog vid sammanträde 2020-02-17 att arbetsordningen skulle revideras.
Syftet med detta var att lyfta in nya arbetslivsförvaltningen så att även de ska ingå i rådet
fortsättningsvis.
Beredningen föreslår att rådet ska godkänna föreslagen arbetsordning.
Rådet godkänner arbetsordningen med tillägget om att rådet också kan fatta beslut om val
av pristagare för folkhälsopriset.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad arbetsordning.
Rådet för folkhälsa och social hållbarhets beslut
Rådet föreslår för kommunstyrelsen att besluta om att anta den reviderade
arbetsordningen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 12
CORONALÄGET I FÖRVALTNINGARNA
Avrapportering från kommunens förvaltningar gällande läget för covid-19.
Stabsorienteringar och pandemiteam genomförs kontinuerligt. Övergripande är läget för
närvarande stabilt. De tre vårdtagare som testats positiva har tillfrisknat. Gällande
skyddsmaterial finns i dagsläget ingen påtaglig brist och även personalläget i
verksamheterna är stabilt. Lite svajigt med materialförsörjningen/ förbrukningsmaterial.
Socialförvaltningen informerar om att det sker provtagningar på kontinuerlig basis.
Samverkan är god både inom och utom kommunen. En lokal rutin för provtagning är
under framtagande. Det rådet besöksförbud på boenden sedan början av mars. De äldre
har fått hjälp med Skypesamtal mm för att stå i kontakt med sina anhöriga.
Socialförvaltningen ser en viss möjlig ökning av orosanmälningar med anledning av
pandemin. Det är en märkbar ökning av antal ungdomar som söker sig till Familjens Hus
med anledning av att de behöver mat -vilket har lyfts inom socialförvaltningen.
Utbildningsförvaltningen informerar att elevhälsan håller kontakt med de vårdnadshavare
som håller sina barn och ungdomar hemma. Gällande studenten följer man vid planering
folkhälsomyndighetens och skolverkets rekommendationer. Det kommer att genomföras
någon form av ceremoni med betygsutdelning och utspring i mindre grupper/klasser.
Planering för detta pågår och information kommer inom kort.
Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete löper på utan några störningar. Den personal som
kan arbetar hemma. Det är högre tryck än normalt på bygglovsansökningar.
För kännedom har SKR tagit fram en matris, med de nationella folkhälsomålen som grund,
för att följa upp pandemins konsekvenser på folkhälsan. Denna sammanställs nu nationellt
och kan användas som stöd även lokalt.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 13
ÖVRIGA ÄRENDEN
Inga övriga ärenden idag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 14
SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
Ordförande avslutar sammanträdet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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