LYSEKILS KOMMUN

Verksamhetsplan 2017
med tillhörande budget
För folkhälsoarbetet i Lysekils kommun
Folkhälsopolitiska rådet

Verksamhetsplanen utgår från folkhälsoavtal mellan Lysekils kommun och hälso- och
sjukvårdsnämnd norra 2016-2019 beskriver vad som ska göras inom ramen för folkhälsoarbetet i
Lysekil under 2017.

Verksamhetsplan för Lysekils kommuns folkhälsoarbete 2017

1. Förutsättningar
Lysekils kommuns folkhälsoarbete utgår från Folkhälsoavtal mellan Lysekils kommun och
Hälso- och sjukvårdsnämnden. Avtalet gäller mellan 2016-2019. Avsikten med avtalet är att underlätta
det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.
Avtalet är centralt för planering och genomförande av det lokala folkhälsoarbetet. Verksamhetsplan
2017 bygger därför på innehållet i avtalet.

2. Folkhälsoarbetet integrerat i Lysekils kommuns mål- och kvalitetsarbete

Lysekils kommun reviderar för närvarande sin styrmodell. Inom ramen för detta arbete
försöker vi nu, utifrån folkhälsoavtalets intention, mer aktivt synkronisera folkhälsans
planeringsprocess med den kommunala planerings- och budgetprocessen, integrera
folkhälsoperspektiv i de olika aktörernas ordinarie verksamhet samt styra mot insatser för att
främja en jämlik hälsa för befolkningen.
Kommunfullmäktige i Lysekil har under året satt Folkhälsa som en särskilt viktig faktor för
kommunens övergripande arbete. Detta innebär att Kommunfullmäktige årligen vill ha
information om folkhälsan i Lysekil samt uppföljning av genomfört arbete till grund för
återkommande prioriteringar.
För att kartlägga folkhälsan görs årligen en Välfärdsredovisning. Vart annat år är
redovisningen mer omfattande – däremellan görs en kortare variant. Under våren 2016 togs
en mer omfattande variant av Välfärdsredovisning fram som presenterades först i
Folkhälsopolitiska rådet och sedan i kommunchefens ledningsgrupp, i samtliga nämnder och
slutligen i Kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har i nästa steg, med bland annat välfärdsredovisningen som grund,
prioriterat ett antal utvecklingsområden som pekar ut de områden som bedöms vara viktiga
och avgörande för att kommunen ska utvecklas i en positiv riktning. I Lysekils kommuns
budget 2017 – plan 2018-2019 finns dessa utvecklingsområden beskrivna.
I budgetdokument finns också ett särskilt avsnitt om ”folkhälsa” med beskrivning av
prioriteringar kring vilken/vilka målgrupper som lokalt i kommunen är i störst behov av
insatser för att förbättra folkhälsan. Det finns också övergripande beskrivet vilka
folkhälsoutmaningar som Lysekils kommun har.
Även nämnderna har använt välfärdsredovisningen som stöd i sitt målarbete.

3. Mål och prioriteringar 2017
3.1 Så här har vi arbetat fram våra prioriteringar
Folkhälsopolitiska rådet i Lysekils kommun har utgått från Norra Hälso- och
sjukvårdsnämndens mål och inriktning samt Lysekils Kommunfullmäktiges
utvecklingsområden i sitt arbete med att ta fram prioriteringar inför plan och budget 2017.
Norra Hälso- och sjukvårdsnämndens inriktning – att bryta utanförskap och segregation och
stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.





I folkhälsoråden arbeta för åtgärder som fokuserar på goda livsvillkor och goda
levnadsvanor. Särskilt fokus på fysisk aktivitet och hälsofrämjande insatser i tidig
ålder.
I folkhälsoråden verka för att insatser sker i syfte att påverka attityder och normer om
bruk av alkohol, tobak och droger.
Arbeta för att dokumentet – Samling för social hållbarhet åtgärder för jämlik hälsa i
hela Västra Götaland – används som verktyg för att underlätta samverkan med syfte
att uppnå social hållbarhet.
Arbeta för att insatser inom nämndens ansvarsområde bidrar till att öka andelen med
fullföljda studier.

Så här beskrivs utvecklingsområdena i Kommunstyrelseförvaltningens förslag till budget
2016 och plan 2018-2019:
Utvecklingen ska vara långsiktigt hållbar både ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
Utvecklingsområdena pekar på de områden där det är viktigt att en förändring kommer till
stånd. Vid framtagande av aktiviteter för att realisera målen beaktas mänskliga rättigheter,
inklusive barnkonventionen och jämlikhetsperspektivet, genom prioritering av grupper med
särskilda behov. Exempel på grupper med särskilda behov är hbtq-personer, ekonomiskt
utsatta, ensamstående kvinnor med barn, funktionsnedsatta, utrikes födda och barn.
Kommunens fem utvecklingsområde är:
 Barn och unga är vår framtid
 Vi utvecklas genom lärande
 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
 Kom och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö
 Vi tar ansvar för miljön

Som ett led i detta har Folkhälsopolitiska rådet i Lysekils kommun valt utvecklingsområdet
”Barn och unga är vår framtid” som särskilt prioriterat under 2017. Utvecklingsmålet för
området är ”Alla barn och unga i Lysekil ska ges förutsättningar för en bra hälsa och goda
livsvillkor”.
Lysekils kommuns inriktning för detta utvecklingsområde är följande:
”Barn och unga ska vara en prioriterad målgrupp. Vi vill arbeta för att förbättra alla elevers
resultat. Vi vill i samverkan och samarbete med familjerna utöka det förebyggande arbetet.
Exempel på förebyggande arbeta kan vara att bevara och utveckla Familjens Hus och
fältassistenternas arbete. Andra exempel kan vara att marknadsföra gymnasiet och utveckla
arbetslinjen inom arbetsmarknadsenheten ytterligare. Vi vill också att barn och unga ska ha
tillgång till olika former av aktiviteter”.

Följande strategier har arbetats fram för 2017-2019:
Alla föräldrar i Lysekil ska erbjudas föräldrastöd till barnet fyller 18 år
 Stödet ska vara tillgängligt och synligt.
 Vi ska erbjuda både universellt, selektivt och indikerat stöd.
 Vi ska samarbeta med de aktörer som behövs, så som t.ex. mvc, bvc, bup.
Förbättra, kvalitetssäkra och samordna insatserna för barns och ungas psykiska hälsa
 Tvärsektoriell samverkan med barn och ungas bästa i fokus så att inget barn/ungdom
faller mellan stolarna.
 Synliggöra stödet till barn och unga och göra det mer lättillgängligt.
 Utveckling av tidiga insatser är prioriterat.
Utveckla förutsättningarna för alla barn och ungas inflytande i kommunen.
 Utveckla barn- och ungdomsperspektivet i våra verksamheter
 Stärka barn och ungas självkänsla, delaktighet och empowerment (känsla av att
kunna påverka sin hälsa och sina livsvillkor)

3.2 Så här har vi prioriterat
För utvecklingsområde ”Barn och unga är vår framtid” avsätter Lysekils kommun 1Mkr under
2017. Folkhälsopolitiska rådet avsätter 405 000 kronor. Vi vill särskilt fokusera på att stärka
och utveckla samarbetet mellan kommunen och regionen samt mellan kommunen och civila
samhället.
Övriga folkhälsomedel, 95 000 kronor går till att
- Stimulera folkhälsoarbete genom att utlysa ett årligt folkhälsopris 10 000 kronor
- Stimulera föreningslivet att främja hälsa 40 000 kronor
- Genomföra en Seniormässa och fyra barnkonventionsfrukostar – 15 000 kronor
- Initialt bidra till avtal med Tjejjouren Väst 15 000 kronor
- Medverka i Länsstyrelsens antilangning ”Tänk Om” samt övrigt drogförebyggande
arbete (informationsmaterial, tidskrifter mm) 15 000 kronor
4. Folkhälsoorganisation
Enligt folkhälsoavtalet ska folkhälsoarbetet ha en politisk styrning och bedrivas på en
strategisk nivå. Inom kommunen ska det finnas ett tvärsektoriellt sammansatt forum för
folkhälsofrågor, folkhälsoråd. Rådet ska med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer,
dvs. befolkningens livsvillkor och levnadsvanor, identifiera behov och prioritera utifrån dessa
samt verka för att folkhälsoarbetet bedrivs strategiskt inom kommunens ordinarie
verksamheter.
I Lysekils kommun finns Folkhälsopolitiska rådet. I rådet ingår ordförande och vice
ordförande från samtliga kommunala nämnder samt ledamöter från Norra Hälso- och
sjukvårdsnämnden. Folkhälsopolitiska rådet är organiserad under kommunstyrelsen. Rådets
uppgift är att bedriva arbetet så att ett folkhälsoinriktat synsätt blir en del av de ingående
parternas ordinarie verksamhet. Deltagande politiker och tjänstemän i rådet ansvarar för att
ta med sig inspel från sina respektive nämnder/styrelser/förvaltningar till rådet samt att
återföra rådets arbete tillbaka till dessa.

Till rådet adjungeras förvaltningschefer och/eller andra aktörer regelbundet så som till
exempel vårdaktörer, bostadsbolag och polis.
Till folkhälsoarbetet är en heltids folkhälsostrateg anställd med kommunen som huvudman
för tjänsten. Tjänsten är organiserad under kommunstyrelseförvaltningens avdelning för
hållbar utveckling. Folkhälsostrategen ska verka för att det lokala folkhälsoarbetet bedrivs på
en strategisk nivå samt ansvarar för uppföljning och ekonomisk redovisning.
Folkhälsostrategen ska också analysera och tillgängliggöra aktuell statistik över hälsoläget i
kommunen. Folkhälsostrategen ansvarar även för att göra folkhälsoavtalet känt för samtliga
medverkande aktörer.
Folkhälsostrategen träffar regelbundet förvaltningsledningen för avstämning av det
övergripande folkhälsoarbetet och ingår dessutom i den operativa styrgruppen för det
utvecklingsområde där folkhälsopolitiska rådet avsatt pengar till.

5. Folkhälsoarbete 2017
5.1 Årshjul för folkhälsoarbetet
Folkhälsoarbetets årshjul bygger på innehållet i folkhälsoavtalet samt plan för
kommunens eget mål- och budgetarbete.
 Uppföljning. Hälso- och sjukvårdsnämnden vill ha in en årlig uppföljning av
folkhälsoarbetet. Denna ska vara till handa nämnden senast 25 januari. Lysekils
kommun följer årligen upp folkhälsoläget genom ett avsnitt ”Välfärdsredovisning” i
årsredovisningen.
 Mål och prioriteringar. Folkhälsoarbetet ska utgå från gemensamt framtagna
behovsbilder och prioriteringar. Folkhälsoarbetet är långsiktigt och utgår från en
gemensamt framtagen dokumentation. Målen för det strategiska folkhälsoarbetet kan
enligt avtalet med fördel följa avtalsperioden och löpa under 4 år.
 Plan och budget. Folkhälsobudget ska redovisas till Hälso- och sjukvårdsnämnden
senast 1 december.
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5.2 Utvecklingsarbete 2017
1
2
3
4
5
6
7

7

Utvecklingsarbete 2017
Barn och ungas livsvillkor och hälsa – separat plan
Stimulans föreningsliv – införa modell
Folkhälsopris – införa folkhälsopris
Barnkonventionsfrukost
Seniormässa
Avtal Tjejjouren Väst
Former för samverkan med vården m.fl. – utveckla gemensamt forum 1
ggr/år?
Kontinuerlig avstämning kommunchefens ledningsgrupp kring styr- och
ledning samt mål. Löpande under året.
Kortare utbildningsinsatser/info i nämnder/ledningsgr. innehållande
folkhälsodata, social hållbarhet?

Ansvar
Utb. Chef + KLG
Kultur och fritid + FHS
FHP rådet
FHS
FHS / AHS
FHS / Enhetschef bou soc
FHPR/FHS
FHS – chef folkhälsa
FHPR / FHS

8
9
Genomfört enligt plan=

Delvis genomfört enligt plan=

Ej genomfört enligt plan=

5.4 Övrigt folkhälsoarbete 2017
Utöver detta arbetar folkhälsostrateg med:
Processtöd
Omvärldsbevakning
Kallelser och protokoll – beredning och folkhälsopolitiskt råd
Medverkan i strategiskt Trygghetsarbetet och samverkan med polis
Ansvarar för processen kring samverkansavtal med Ungdomsmottagningen
Medverkan i regionala och delregionala nätverk och styrgrupper bl.a.
 Fyrbodal folkhälsostrateger
 Norra Bohusläns folkhälsostrateger/råd

Status




Hälsokällan Fyrbodals styrgrupp
Vårdsamverkan barn och unga (styrgrupp/utvecklingsgrupp)

6. Budget enligt Budgetmall (inklippt från HSN originalmall)

Budget 2017
HSN

Kommun

Folkhälsosamordnare
lön (inkl. lönebikostnader)
omkostnader (adm.kostnader, resor, kurser
m.m.)

270 000

270 000

30 000

30 000

405 000

1 000 000

95 000

80 000

800 000

1 380 000

800 000

1 380 000

Folkhälsoinsatser enligt folkhälsoplan
Barn och unga - kommunövergripande
utvecklingsarbete enligt styrmodell

Övriga insatser (folkhälsopris, seniormässa,
främjande föreningsliv, Tänk om och annat
drogförebyggande, Tjejjouren Väst,
Barnkonventionsfrukost)

Summa (exkl medel från tidigare år)
Ingående saldo från föregående år*
Totalsumma folkhälsoinsatser

* Förtydliga här vilka projekt och summor som ingår i detta saldo.

Övrigt

