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Lokal nämnd Varberg
Tid: kl. 09:00-12:00
Plats: Digitalt möte

Ledamöter
Göran Gunnarsson (S), vice ordförande
Madelene Thomsen (M)
Peter Sjöholm (M)
Helén Andersson (C)
Göran Sandberg (S)
Clarence Jarlow (SD)
Ersättare
Övriga
Katrin Håkansson, nämndtjänsteman
Sandra Sternad Fackel, strateg
Maria Hylander, lärare och kommunikatör, Peder Skrivares gymnasium, Varberg
Axel Storckenfeldt, ordförande Driftnämnd Närsjukvård
Karin Hesselgard, förvaltningschef Närsjukvården Halland

Kalle Svensson (KD), ordförande

Agneta Sjögren, sekreterare
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1.

Justering
LN VBG200001
Förslag till beslut
Lokal nämnd Varberg beslutar att
 utse Göran Gunnarsson (S) att jämte ordföranden justera protokollet

2.

Godkännande av föredragningslistan
LN VBG200002
Förslag till beslut
Lokal nämnd Varberg beslutar att
 godkänna den utsända föredragningslistan

3.

Återrapportering sociala medier och unga

Maria Hylander 09:00

LN VBG200034
Förslag till beslut
Lokal nämnd Varberg beslutar att
 anteckna att information har lämnats till nämnden
Sammanfattning
I de medborgardialoger som lokala nämnder genomförde under 2017 var
sociala medier och deras påverkan på den psykiska hälsan ett ständigt
återkommande ämne. Sedan dess har lokal nämnd Varberg fortsatt att
arbeta med frågan inom ramen för nätverket Trygg i Varberg.
Under 2018-2019 genomförde parterna i nätverket ett medskapande arbete
med unga kring sociala medier. Arbetet resulterade bland annat i två filmer,
en informationsbroschyr och en föreläsning om sociala medier. Arbetets
utvärdering (se bilaga) visade att det på många sätt var en lyckad satsning,
men att målet om att arbeta medskapande med unga inte riktigt uppfylldes.
Därför har lokal nämnd Varberg och Peder Skrivares gymnasium under 2020
fortsatt att arbeta med frågan om sociala medier och ungas hälsa, denna
gång med ett större fokus på medskapande med en klass elever.
Ansvarig lärare (Maria Hylander) samt några av eleverna medverkar digitalt
vid nämndens sammanträde för att redovisa sina resultat.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Återrapportering sociala medier och unga
 Uppföljningsrapport sociala medier och unga 2018-2019
Expedieras till
Beslutet expedieras inte.

4.

Verksamhetsplan och budget 2021
LN VBG200004
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Förslag till beslut
Lokal nämnd Varberg beslutar att
 anta förslaget till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
2021.
Sammanfattning
Utifrån nämndens grunduppdrag, styrdokument, utförd verksamhet under
2020 och nämndens diskussioner kring prioriteringar och ambitioner inför
verksamhetsåret 2021 har ett förslag till verksamhetsplan och budget
arbetats fram.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, verksamhetsplan och budget 2021
 VP och budget 2021, LN Varberg
Expedieras till
Ekonomiavdelningen.

5.

Katrin Håkansson

Sammanträdesplan 2021
LN VBG200030

Förslag till beslut
Lokal nämnd Varberg beslutar att
 godkänna förslaget på sammanträdesplanering för verksamhetsåret
2021
Sammanfattning
Förvaltningen har på uppdrag av nämndens presidium arbetat fram ett
förslag till sammanträdesplanering inför verksamhetsåret 2021. I förslaget
har hänsyn tagits till centralt beslutade rapporteringsdatum utifrån den
regioncentrala verksamhetsuppföljningsprocessen. Samtliga sammanträden
kommer att planeras för såväl digitalt som fysiskt genomförande, och
utgångspunkten för mötesplaneringen kommer vara det policybeslut Lokal
nämnd Varberg fattat om klimatsmart verksamhet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Sammanträdesplan 2021
Expedieras till
Beslutet expedieras inte.

6.

Information om förslag till förändring i
vårdcentral Hallands enheter i Varberg
LN VBG200038
Förslag till beslut
Lokal nämnd Varberg beslutar att
 anteckna att information har lämnats till nämnden
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Sammanfattning
Driftnämnd Närsjukvård har under hösten 2020 genomfört en genomlysning
av verksamheten, vilken resulterat i ett förslag om förändring i utbudet av
mindre enheter. För Varbergs del avser detta förslag avveckling av
vårdcentral Hallands filialer i Rolfstorp och Kungsäter. Inför Driftnämnd
Närsjukvårds beslut den 17 december 2020 önskar företrädare för
driftnämnden att informera Lokal nämnd Varberg om ärendet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Information om förslag till förändring i vårdcentral
Hallands enheter i Varberg
 Information om förändring Vårdcentralen Hallands enheter
 SWOT-analyser Vårdcentralen Halland
 Sammanfattning analys/utvärdering Vårdcentralen Halland
Expedieras till
Driftnämnd Närsjukvård

7.

Finansiering av filmatisering av Friskvårdsoch Aktivitetsgrupper

Sandra Sternad Fackel

LN VBG200036
Förslag till beslut
Lokal nämnd Varberg beslutar att
 avsätta 10 000 kronor ur 2020 års budget till medfinansiering av
kunskapsfilmer om friskvårds- och aktivitetsgrupper
Sammanfattning
Den 3 juni 2020 tog Regionstyrelsen beslut kring satsningen Aktiviteter för
barn och unga med behov av särskilt stöd - Friskvårdsgrupper och
Aktivitetsgrupper. Regionstyrelsen beslutade att ge lokala nämnder i uppdrag
att verka för satsningens förankring och etablering i samverkan med
satsningens aktörer, med ambition att den blir en del av den ordinarie
verksamheten i de halländska kommunerna.
Under året har Kungsbacka kommun initierat en idé om att spela in
kunskapsfilmer om arbetet med friskvårds- och aktivitetsgrupper i syfte att
inspirera, utbilda och skapa förståelse för arbetets innehåll. Tanken är att via
filmer förmedla lättillgänglig kunskap till kommuner och regioner som är
intresserade av att starta upp ett arbete med friskvårds- och
aktivitetsgrupper. Målgruppen blir därmed främst förtroendevalda, kommunoch regionanställda samt personer engagerade i föreningslivet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Finansiering av filmatisering av Friskvårds- och
Aktivitetsgrupper
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Expedieras till
Region Halland Ekonomiavdelningen
Kultur- och fritidsnämnden Kungsbacka kommun

8.

Yttrande Regional utvecklingsstrategi för
Halland - Bästa livsplatsen 2035

Sandra Sternad Fackel

LN VBG200031
Förslag till beslut
Lokal nämnd Varberg beslutar att
 anta förslaget till yttrande
Sammanfattning
En öppen remiss har skickats ut om förslaget till ny Regional
utvecklingsstrategi för Halland – Bästa livsplatsen 2035. Förslaget
diskuterades vid nämndens sammanträde 2020-11-02, då nämnden gav
förvaltningen i uppdrag att utifrån diskussionerna arbeta fram ett förslag till
yttrande.
Lokal nämnd Varberg lämnar synpunkter enligt bilagan som sitt yttrande
gällande förslaget till en ny Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Halland.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Yttrande Regional utvecklingsstrategi för Halland Bästa livsplatsen 2035
 Yttrande Regional utvecklingsstrategi för Halland - Bästa livsplatsen
2035
 Remissversion Regional utvecklingsstrategi Halland - Bästa
livsplatsen 2035
Expedieras till
regionen@regionhalland.se
alternativt via post Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad
Diarienummer RS170838 ska anges.

9.

Sandra Sternad Fackel

Medborgarlöfte 2021
LN VBG200032

Förslag till beslut
Lokal nämnd Varberg beslutar att
 anta Medborgarlöfte 2021
 beslutet gäller under förutsättning att övriga berörda parter ställer sig
bakom förslaget till Medborgarlöfte 2021
Sammanfattning
Polisen, Varbergs kommun och Region Hallands lokala nämnd i Varberg har
under 2020 analyserat den lokala problembilden samt det som invånare har
gett uttryck för i polisens medborgardialoger. Utifrån detta samt efter dialog
med berörda nämnder har ett förslag till medborgarlöfte 2021 tagits fram.
Fokus ligger på åtgärder för att motverka att unga använder narkotika, samt
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att förbättra parternas samverkan för att öka ungas hälsa och trygghet.
Medborgarlöftet 2021 (se bilaga) innehåller sju insatser som alla genomförs i
samverkan mellan parterna i Trygg i Varberg. Den insats som är av störst
relevans för lokal nämnd Varberg handlar om att genomföra en
trygghetsvandring med ungdomar runt Mittpunktens ungdomsgård. Denna
insats kunde inte genomföras under 2020 på grund av coronapandemin, och
flyttas därför till 2021. Samtliga insatser i Medborgarlöftet 2021 har utformats
för att kunna genomföras digitalt eller anpassas på annat sätt om
smittskyddsläget kräver det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Medborgarlöfte 2021
 Medborgarlöfte Varberg 2021
Expedieras till
Beslutet delges polisen i Varberg.

10.

Återrapportering av Lokal nämnd Varbergs
fokusarbete: jämställdhets- och
rättighetsintegrering

Katrin Håkansson

LN VBG200014
Förslag till beslut
Lokal nämnd Varberg beslutar att
 anteckna att information har lämnats till nämnden,
 nämnden inte fortsatt kommer lyfta frågan om jämställdhet- och
rättighetsintegrering specifikt vid varje sammanträde framöver, samt
att
 nämndens fortsatta fokus på ämnet ska genomföras som en
integrerad del i utförandet av verksamheten
Sammanfattning
Den 14 oktober 2019 beslutade den lokala nämnden i Varberg att ämnet
jämställdhets- och rättighetsintegrering behövde aktualiseras på nämndens
agenda. För att verkligen belysa frågan så valde nämnden att besluta att vid
varje nämndsammanträde ha med ärendet jämställdhets- och
rättighetsinegrering ur olika perspektiv. Sedan detta beslut har nämnden
såväl givits grundläggande kunskaper som tagit del av en rad aktörers
information om hur de tagit sig an utmaningen kring jämställdhet- och
rättighetsintegrering.
Vid nämndens sammanträde den 21 september 2020 fick förvaltningen i
uppdrag att utvärdera insatsen, samt återkomma vid nämndens
sammanträde den 7 december med förslag om hur det fortsatta arbetet med
jämställdhets- och rättighetsintegrering skulle kunna fortsätta. Framtaget
förslag innebär att frågan framöver tas om hand som en integrerad del i
verksamheten, och att återrapportering sker inom ramen för ordinarie
verksamhetsuppföljningsprocess.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Återrapportering av Lokal nämnd Varbergs
jämlikhets- och rättighetsintegreringsfokus
Expedieras till
Beslutet expedieras inte.

11.

Information från presidium och
tjänstepersoner
Förslag till beslut
Lokal nämnd Varberg beslutar att
 anteckna att information har lämnats till nämnden
Sammanfattning
Följande information lämnas till nämnden.
 Nulägesbeskrivning gällande satsningen Aktiviteter för barn och unga
med behov av särskilt stöd (ABU) utifrån uppdrag från
Regionstyrelsen i Halland - Sandra
 Lokala nämnders utvecklingsdag 23 oktober - utvärdering
 Återkoppling Nu gör vi! Uppstartskonferens för Sveriges Agenda
2030-aktörer, 3 november - Madelene, Peter
 Återkoppling Hållbarhetsdagen Halland, 11 november - Kalle, Katrin
 Återkoppling Generation Pep, 12 november - Kalle, Madelene, Peter,
Helén, Göran S, Katrin
 Återkoppling Kulturfrukost: Från flygskam till tågskryt, 14 november Kalle, Peter, Helén, Sandra
 Återkoppling Att leda in i framtiden, 30 november - Kalle, Göran G,
Madelene, Peter, Helén, Göran S, Clarence, Sandra
 Återkoppling länspresidiet, 4 december - Kalle, Göran G, Katrin,
Sandra
 Inbjudan Forum jämställdhet, 2-3 februari 2021 digitalt
Beslutsunderlag
 Nuläge till politiken 201023
 Utvärdering Utvecklingsdag 2020 sammanställd
 Forum Jämställdhet 2-3 februari 2021 digital

12.

Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Lokal nämnd Varberg beslutar att
 anteckna skrivelserna till protokollet
Sammanfattning
Följande skrivelser anmäls till protokollet.
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Anmälningar
 LN VBG200010-12 Reviderat reglemente för Intern kontroll
 LN VBG200010-13 §200 Sammanträdestider 2021 för
regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott
 LN VBG200010-14 §408 Sammanträdestider 2021 för
regionstyrelsens arbetsutskott
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