Kallelse/föredragningslista
2018-11-14

Lokala nämnden Halmstad
Tid: kl. 08:30-12:00
Plats: Sammanträdesrum Klarasalen, stadsbiblioteket, Halmstad

Ledamöter
Marita Johansson (S), vice ordförande
Eva Karin Möllefors (M)
Jenny Håkansson (C)
Lars Nordgren (L)
Mirko Lukic (S)
Hüseyin Mirza Karagöz (S)
Ersättare
Övriga
Eva Jadeling, Nämndtjänsteman
Anna Lindskog, Strateg

Hans Leghammar (MP), ordförande

Agneta Sjögren, sekreterare

1(37)

Kallelse/föredragningslista
2018-11-14

1.

Justering 2018
LN HSTD180001
Förslag till beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
 utse Marita Johansson (S), att jämte ordföranden justera protokollet

2.

Godkännande av föredragningslista 2018
LN HSTD180002
Förslag till beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
 godkänna föredragningslistan

3.

Anmälan av fattat delegationsbeslut 2018

Eva Jadeling

LN HSTD170022
Förslag till beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
 godkänna redovisningen av delegationsbeslut
 lägga anmälningarna till handlingarna
Sammanfattning
Enligt 6 kapitlet § 37 samt 7 kapitlet § 5 i kommunallagen, kan nämnd
delegera till utskott, ledamot eller anställd i kommunen att fatta beslut på
nämndens vägnar.
Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och
redovisas skriftligen till detta ärende.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Anmälan av fattat delegationsbeslut (181114)
 Delegationsbeslut om medel till kommunikationsmaterial (181114)
 Delegationsbeslut medel till sammanställning av slutrapport
Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända familjer i Halmstad
och Hylte (181114)
Expedieras till
Beslutet expedieras inte

4.

Eva Jadeling

Månadsrapport oktober 2018
LN HSTD170020
Förslag till beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
 godkänna månadsrapporten

Sammanfattning
Den lokala nämnden i Halmstad arbetar systematiskt med uppföljning av
måluppfyllnad, verksamhetsplan och uppföljning av de ekonomiska ramarna.
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Detta sker dels genom de båda uppföljningsrapporterna och
årsredovisningarna, men även genom att nämnden däremellan månadsvis
belyser den ekonomiska utvecklingen och de aktiviteter av större vikt, som
genomförts utifrån de av nämnden beslutade målen och
verksamhetsplanering.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Månadsrapport oktober 2018 (181114)
 Månadsrapport - oktober 2018 (Halmstadsnämnden)2018-11-14
Expedieras till
Avdelningen för ekonomistyrning och uppföljning

5.

Anna Lindskog

Samverkan för inkludering
LN HSTD180011

Förslag till beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
 anteckna den lämnade informationen till protokollet
Sammanfattning
Region Halland har beviljats statsbidrag från Delegationen mot segregation
för att genomföra en sektorsövergripande kartläggning och nulägesanalys.
Syftet är utveckla det befintliga kunskaps- och samverkansarbetet för ett mer
inkluderande samhälle genom att arbeta i två sammankopplade processer.
1. Utveckla regiongemensam uppföljning och genomföra regionala analyser
om barn och ungas livsvillkor och hälsa (0-19 år).
2. Utifrån regiongemensamma kunskapsunderlag om barn och ungas
livsvillkor och hälsa, förbättra samverkan mellan region, kommuner,
Länsstyrelsen, civilsamhälle och andra aktörer.
För Halmstadsnämndens del innebär detta att planera dialoger med
verksamheter och ungdomar, samt att kartlägga lokala kunskapsunderlag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Samverkan för inkludering (181114)
Expedieras till
Beslut ska inte skickas

6.

Genomförda och planerade aktiviteter 2018
LN HSTD170027
Förslag till beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
 notera genomförda och planerade aktiviteter 2018
 arbeta efter framtagen planering
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Sammanfattning
Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Halmstadsnämndens
Genomförda och planerade aktiviteter 2018:
Genomförda aktiviteter 2018-10-11 – 2018-11-14
 Utvecklingsdag lokala nämnder Varberg, 11 oktober – hela nämnden
 Länspresidiet Varberg, 12 oktober – Marita och Janet
 Hälsoinriktade insatser – pågående och avslutade projekt, 12 oktober
 Temadag Regionpensionärsrådet, 19 oktober – Marita
 Hur går det för Halland? 26 oktober – Marita, Eva Karin, Hüseyin,
Janet och Anna
 Den bästa samverkansplatsen, 6 november – Marita, Lars och Mirko
 Miljö och hälsokonferens (länsstyrelsen), 7 november - Marita
 Folkhälsoråd, 8 november - presidiet
Planerade aktiviteter 2018-11-15 – 2018-12-11
 Healthy cities, 14 – 15 november – Marita och Anna
 Att leda in i framtiden, 23 november – Marita, Jenny och Janet
 Länspresidiet i Halmstad, 26 november - presidiet
 Dialogmöte med regionstyrelsens utskott 4 december - presidiet
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Genomförda och planerade aktiviteter 2018
(181114)
 Genomförda och planerade aktiviteter 2018 (181114)
Expedieras till
Beslut ska inte skickas

7.

Information från presidiet och nämndtjänstemän
Förslag till beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
 godkänna och anteckna den lämnade informationen till protokollet
Sammanfattning
Information lämnas angående
 julavslutning, plats och tid
 återkoppling gällande FaR (fysisk aktivitet på recept) för barn i behov
av särskilt stöd

8.

Anmälan om inkomna skrivelser, protokoll
mm
Förslag till beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
 lägga skrivelsen till protokollet
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Sammanfattning
Följande inkommen skrivelse anmäls till protokollet:
Anmälningar
 LN HSTD180010-1 Ansökan om medel för resekostnader till
världsscoutjamboreen 2019

9.

Dialog med Fritidsbanken angående
metodutvecklingsprojekt
LN HSTD180012

Elisabeth Petrelius,
Magnus Rasmusson
10:30

Förslag till beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
 diskutera och anteckna den lämnade informationen till protokollet
Sammanfattning
Fritidsbanken är en verksamhet där alla kan låna sport- och fritidsutrustning
helt gratis. Verksamheten bygger på återbruk – privatpersoner skänker saker
de inte längre använder och Fritidsbanken tar till vara och lånar ut. Smart för
både miljön och ekonomin. I dag finns Fritidsbanken spridd på över 50 orter
runt om i Sverige och Halmstad var först ut i Halland. Huvudman för
Fritidsbanken Halmstad är Halmstads kommun. Verksamheten ligger på
Österskans drivs i samarbete med Hallands Idrottsförbund och SISU
Idrottsutbildarna. Fritidsbanken syftar till att: Uppmuntra och möjliggöra för
människor i alla åldrar att prova många olika aktiviteter och/eller ”hitta sin
grej”. Medverka till en hållbar konsumtion. Ur ett socioekonomiskt perspektiv
är Fritidsbanken extra viktig för att alla ska ha råd till en meningsfull fritid.
Fritidsbankens arbetsmodell: utlåning, återbruk och mervärde (tex
integration, anpassad utrustning, folkhälsa, aktiv fritid m.m.). Representanter
för Fritidsbanken kommer till nämndens sammanträde i november för att
informera om verksamheten och för att föra dialog kring ett eventuellt
kunskaps- och metodutvecklingsprojekt i samverkan. En satsning med
inriktning på aktiv fritid för alla och på att nå ut till grupper som annars är
svåra att nå, som tex personer med funktionsnedsättning. Sammanträdet
avslutas med ett besök på Fritidsbanken vid Österskans.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Metodutveckling Fritidsbanken2018-11-14
Expedieras till
Inget beslut ska skickas
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2018-10-18

Diarienummer
LN
HSTD170022

Regionkontoret
Styrning och stöd
Agneta Sjögren
Nämndsekreterare

Lokala nämnden Halmstad

Anmälan av fattat delegationsbeslut 2018
Förslag till beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
- godkänna redovisningen av delegationsbeslut
- lägga anmälningarna till handlingarna

Sammanfattning
Enligt 6 kapitlet § 37 samt 7 kapitlet § 5 i kommunallagen, kan nämnd delegera till
utskott, ledamot eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar.
Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och
redovisas skriftligen till detta ärende.
Delegationsbeslut
Bilag
a nr:

Beslutsdatum

Delegation

Delegat

1

2018-10-16

Kommunikationsmaterial med
inriktning på
kunskapsunderlaget

Nämndtjänste LN
HSTD170023
-man

2

2018-10-22

Populärversion av
slutrapport Språkstart
Halland för
asylsökande och
nyanlända familjer i
Halmstad och Hylte

Nämndtjänste LN
3A
HSTD150021
-man
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Diarie-nr

Punkt i
delegationsordningen
3A

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Tf regiondirektör

Janet Harrysson
Nämndtjänsteman

Bilaga:
Delegationsbeslut gällande finansiering av kommunikationsmaterial med koppling till
Kunskapsunderlaget inför mål och budget 2020
Delegationsbeslut om medel till sammanställning av slutrapport Språkstart Halland
för asylsökande och nyanlända familjer i Halmstad och Hylte
Beslutet ska skickas till
Beslutet expedieras inte
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Delegationsbeslut
Regionkontoret
Social Hållbarhet
Janet Harrysson
Nämndtjänsteman

Datum
2018-10-16

Diarienummer
LN HSTD170023

Lokala nämnden Halmstad

Delegationsbeslut om medel till kommunikationsmaterial med
koppling till Kunskapsunderlag inför mål och budget 2020
Beslut enligt 3A i Lokala nämnden Halmstads förteckning över delegerade
ärenden.

Beslut
Nämndtjänsteman beslutar att avsätta 10 000 kr ex. moms från nämndens
utvecklingsmedel för att finansiera kommunikationsmaterial med koppling till
Kunskapsunderlag inför mål och budget 2020.

Kontering
Org:84000 Uppdrag: 7053

Regionkontoret

Janet Harrysson
Nämndtjänsteman

Beslutet delges:
Avdelning för Ekonomistyrning och Uppföljning
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Delegationsbeslut
Regionkontoret
Social hållbarhet
Agneta Bylander-Sjögren
Nämndtjänsteman

Datum
2018-10-22

Diarienummer
LN HSTD150021

Lokala nämnden Halmstad

Delegationsbeslut om medel till sammanställning av slutrapport
Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända familjer i
Halmstad och Hylte
Beslut enligt 3A i Lokala nämnden Halmstads förteckning över delegerade
ärenden.

Beslut
Nämnden beslutar att avsätta 10 000 kr ex moms från nämndens
utvecklingsmedel gällande Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända
familjer i Halmstad.

Kontering
Organisation: 84000, Uppdrag:7053, Projekt R00142

Regionkontoret

Janet Harrysson
Nämndtjänsteman

Beslutet delges:
Avdelningen för ekonomistyrning och uppföljning
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2018-10-18

Diarienummer
LN HSTD170020

Regionkontoret
Styrning och stöd
Agneta Sjögren
Nämndsekreterare

Lokala nämnden Halmstad

Månadsrapport oktober 2018
Förslag till beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
- godkänna månadsrapporten

Sammanfattning
Den lokala nämnden i Halmstad arbetar systematiskt med uppföljning av
måluppfyllnad, verksamhetsplan och uppföljning av de ekonomiska ramarna.
Detta sker dels genom de båda uppföljningsrapporterna och årsredovisningarna,
men även genom att nämnden däremellan månadsvis belyser den ekonomiska
utvecklingen och de aktiviteter av större vikt, som genomförts utifrån de av nämnden
beslutade målen och verksamhetsplanering.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Biträdande regiondirektör

Janet Harrysson
Nämndtjänsteman

Beslutet ska skickas till
Avdelningen för ekonomistyrning och uppföljning
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Datum 2018-11-07
Kontaktperson: Janet Harrysson
janet.harrysson@regionhalland.se

Månadsrapport - oktober 2018 Okt 2018
Halmstadsnämnden
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Innehållsförteckning
1 Uppföljning av resurser ........................................................................................3
2 Månadsuppföljning av styrning från strategidokumenten ................................5
2.1 Stärk små barns språkutveckling .............................................................................5
2.2 Strategiskt verka för en god start i livet och jämlika livsvillkor för barn och
unga genom kunskapsspridning och medskapande processer............................5
2.3 Samordna och genomföra utvecklingsarbetet Välmående ger resultat
(VGR)............................................................................................................................6
2.4 Skapa möjligheter för att genomföra regionala analyser kring barns
livsvillkor .....................................................................................................................7
2.5 Följa och delfinansiera trafiksäkerhetsarbetet i Andersberg. ................................7
2.6 Bidra i utvecklingen av föräldrastöd.........................................................................7
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recept ...........................................................................................................................8
2.8 Sprida kunskap om psykisk hälsa ............................................................................8
2.9 Delfinansiera och verka för utveckling av FaR för barn i behov av särskilt
stöd. .............................................................................................................................8

3 Bilaga 1: Uppföljning av Grunduppdraget ..........................................................9
3.1 I samverkan med övriga Lokala nämnder ta fram behovsbedömningar och
ge ett samlat underlag till regionstyrelsen inför mål- och budgetprocessen .......9
3.2 Ta del av analyser och kunskapsunderlag samt delta i strategiska nätverk. .......9
3.3 Administrativt, samordnande och koordinerande stöd till lokala nämnder. ........9
3.4 Arbeta fram underlag som bokslut, uppföljningsrapporter och
verksamhetsplaner. ..................................................................................................10
3.5 Delta och bidra i lokala samverkansplattformar i kommunernas
strategiska arbete med folkhälsa och social hållbarhet. ......................................10
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1

Uppföljning av resurser

Positiva resultat anges utan tecken och negativa resultat med minustecken
Nämnden har i användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region Hallands övergripande
mål. Nedan presenteras det ekonomiska resultatet per ansvarsområde, se tabell.
Halmstadsnämndens Månadsrapport oktober 2018. Belopp i tkr
Uppdrag

Budget

Utfall
jan-okt

Utfall %

Avvikelse

893

585

66%

159

Arvoden och
ersättningar

751

537

72%

89

Kurs och konferens

50

32

64%

10

Kringkostnader

92

17

18%

60

770

412

54%

230

Varav intecknade

648

412

64%

128

Healthy Cities,
årsavgift samt
omkostnader

45

20

Trafiksäkerhet
Andersberg

76

76

Språkstart Halland
uppföljning och
spridning.

50

Event för att möta
invånare.

20

Välmående ger resultat
process-ledarutb,14
personer, lokalt
arrangemang,
medfinansiering
regionalt projekt,
gemensamma
utvecklingsmedel
m.m.

172

Öka kunskap om
Funktionsnedsättning

50

Invånardialog

20

2

FaR barn och unga i
behov av särskilt stöd,
anslag avser kostnader
för deltagande
föreningar.

150

150

FaR nivå 1

24

7

Kunskapsspridning/
seminarie, genom
Folkhälsorådet

30

15

Föräldrastöd

11

11

1663

997

Halmstadsnämnden

Politiker

Utvecklings
medel

Total

132

Prognos

Avvikel
se B-P

893,0

0

570

282

1463

282

[periodiserad]

77%

60%
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Halmstadnämnden har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta sker genom en
kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar
för. Nämnden har totalt sett en ekonomi i balans. Nämndens resultat för perioden januarioktober är plus 388 tkr. Prognosen är ett överskott om 282 tkr.
Politisk verksamhet
Anslaget till politiken visar överskott för perioden januari-oktober. Kringkostnaderna är den
post varierar mest över året. Prognosen är ett utfall enligt budgeterat anslag.
Utvecklingsmedel folkhälsa
Utvecklingsmedel visar ett utfall som är lägre än budget för perioden januari-oktober. Utfallet
varierar över året. Prognosen är ett överskott om 282 tkr.

Uppdrag
Uppdrag

Resultat janokt

Budget jan-okt

Budget 2018

Prognosticerat
resultat

Prognosticerad
avvikelse mot
budget 2018

Politik

585 tkr

744 tkr

893 tkr

893 tkr

0

Utveckling
folkhälsa

412 tkr

642 tkr

770 tkr

488 tkr

282 tkr

Summa lokala
nämndens
verksamhet

997 tkr

1 386 tkr

1 663 tkr

1 381 tkr

282 tkr
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2

Månadsuppföljning av styrning från
strategidokumenten

Aktivitetsstatus:

2.1 Stärk små barns språkutveckling
Aktiviteter

Kommentar
Pilotprojektet ska följas upp och avslutas. Erfarenheterna från
projektet skall spridas.

Delta i utvecklingen av
pilotprojektet Språkstart
Halland med inriktning på
asylsökande och nyanlända
barn och familjer i Halmstad.

Följa och stödja arbetet med
införandet av den halländska
satsningen på
Språkutveckling, genom
Språkstart Halland.

2.2



Som en del i uppföljningen av pilotprojektet har en
lärandeworkshop genomförts den 7/6 tillsammans med Hylte
och med representanter med olika funktioner i arbetet. Syftet
med workshopen var att beskriva de vilka vägval man gjort i
respektive kommun, vilka utmaningar och framgångsfaktorer
man sett, vilket lärande man tar med sig från projektet, vilka
framtida utmaningar och möjligheter man sett. Resultatet från
lärandeworkshopen blir ett av flera underlag som kommer att
sammanställas i en slutrapport under hösten.



Då alla inte kunde medverka i workshopen har separata
uppföljningssamtal skett med pedagoger på
Sannarpsgymnasiets Barn- och fritidsprogram samt med
bibliotekarie i Oskarström.



Erfarenheter från pilotprojektet har spridits genom att strateg
medverkat vid arbetsplatsträff på förskola med uttalat behov
gällande språkutveckling för nyanlända barn (förskolan Dungen
med fem avd). Syftet var att inspirera och informera om
projektet och om materialet, samt delat ut 2 ryggsäckar till
respektive avdelning (sammanlagt tio ryggsäckar med
material).

Avstämning med Kultur och Skola, Region Halland, 5/4 gällande
nuläget kring Språkstart Halland för små barns språkutveckling.

Strategiskt verka för en god start i livet och jämlika livsvillkor för barn
och unga genom kunskapsspridning och medskapande processer
Aktiviteter

Kommentar

Strategiskt verka för en god
start i livet och jämlika
livsvillkor för barn och unga
med funktionsnedsättning
genom kunskapsspridning
och medskapande processer
med utgångspunkt i
dialogarbetet kring unga och
unga vuxnas psykiska hälsa
och livsvillkor.

Återkoppling kring åtgärder och resultat har bla skett till Kommunala
Handikappkonsulenten under våren samt till Regionhandikapprådets
referensgrupp den 3/9.
Dialog förs med Fritidsbanken gällande samverkan kring att nå
grupper man idag inte når (tex personer med funktionsnedsättning)
för en meningsfull fritid.
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2.3 Samordna och genomföra utvecklingsarbetet Välmående ger
resultat (VGR).
Aktiviteter

Kommentar

Bygga upp ett långsiktigt
processledarstöd för det
lokala arbetet

Arbetet med att ta fram en webbsida har påbörjats.
Kommunikationsavdelningen kommer presentera ett förslag i slutet
av augusti som förhoppningsvis kan ligga till grund för en ny
hemsida.

Stödja skolledare och
processledare i lokal
planering, implementering
och uppföljning.

Processledare och skolledare gav återkoppling av Eldsberga och
Trönningeskolans arbete med Välmående ger resultat vid
nämndens sammanträde i april. De beskrev arbetet som en
långsiktig process där man måste börja med sig själv. Det handlar
om att gå från att veta till att göra, något man gör i vardagen, varje
dag. Långsiktigheten i arbetet betonades. Arbetssättet behöver
delas av många under lång tid så att det når ut till alla barn. Arbetet
med att lyfta barns styrkor har resulterat i att barnen kan varandras
styrkor och lyfter varandra. Man arbetar med värdegrundsfrågor och
har fått ett gemensamt språk kring värdegrund. Att gå från låst till ett
mer flexibelt tankesätt har gjort att både barn och pedagoger oftare
ser möjligheter istället för hinder. När de arbetar med att stärka
relationerna i barngruppen gör det att alla barn i gruppen behandlar
varandra allt bättre (ingen pekas ut). Skolledaren beskriver en
personalgrupp som blivit medvetna om sin egen utvecklingsresa och
en grupp som i högre grad "tar tag i" ev bakomliggande problem
snarare än att "sätta på plåster".

Öka kunskap och intresse för
modellen Välmående ger
resultat

Återkoppling till Hälso- och sjukvårds och Tillväxtutskottet av
process, resultat och delat ägarskap av Välmående ger resultat.
Förankrat välmående ger resultat in mot Barn- och
ungdomsförvaltningens kvalitetsavdelning. Påbörjat diskussioner om
var på förvaltningen det kan finnas störst intresse av satsningen och
vilket behov skolorna har av stöd från centralt håll.

Delta i regional styrgrupp och
arbetsgrupp för Välmående
ger resultat

En utvecklingsplan för Välmående ger resultat är under utveckling.
En viktig del i planen är att föra dialog med olika intressenter
(regionalt och lokalt) kring ett delat ägarskap och utveckling av
arbetsmodellen. Välmående ger resultat kommuniceras som en del i
arbetet med att främja psykisk hälsa. Utvecklingsplanen är
presenterad/kommunicerad vid länspresidiet och vid möte med
tillväxt- och hälso- och sjukvårdsutskotten under september månad.
Nästa steg är att under oktober föra dialog med aktörer i den
regionala stödstrukturen dvs strategisk grupp skola och utbildning
tillsammans med strategisk grupp socialtjänst och närliggande
hälso- och sjukvård samt samrådet/taktisk grupp skola utbildning.

Följa upp och utvärdera
satsningen genom Högskolan
i Halmstad

Högskolan i Halmstad utvärderar arbetet med Välmående ger
resultat vilket påbörjades i maj 2017 och beräknas vara färdig
hösten 2018. Arbetet fortsätter enligt plan, under maj och juni har
intervjuer genomförts med processledare, projektansvariga och
andra nyckelpersoner. Högskolan delger delresultat på
Länspresidiet den 4 sep 2018. Utvärderingsrapporten levereras i
november.

Implementera ett
jämställdhetsperspektiv i
välmående ger resultats
moduler och process.

Första och andra modulen är uppdaterad och färdig. Modul 3-4 är
under uppdatering. Prioriteras hösten 2018

Se över möjligheten att
anpassa Välmående ger
resultat till andra arenor, ex

Diskussioner och planering pågår tillsammans med
arbetsmarknadsprojektet Moving On, som finns på utbildnings- och
arbetsmarknadsenheten, för att göra en anpassad Välmående Ger
Resultat-utbildning för personal i satsningen.
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Aktiviteter

Kommentar

till föräldrastöd

Det pågår inget aktivt arbete med att anpassa Välmående ger
resultats process på andra arenor. Tjänstemän knutna till lokala
nämnder och avdelningen social hållbarhet har med sig "välmående
ger resultat" i sina olika nätverk och lyfter/kopplar satsningens
perspektiv i olika forum då psykisk hälsa diskuteras.

Skapa en struktur för
uppdatering av material

Vilken/vilka roller som behövs i framtiden för att säkerställa kvalité
på material och arbetet kommer att diskuteras i den utvecklingsplan
som tas fram och presenteras under hösten 2018.

2.4 Skapa möjligheter för att genomföra regionala analyser kring
barns livsvillkor
Aktiviteter

Kommentar
Planering och förankring pågår inför dialoger med ungdomar och
verksamheter.

Bidra i arbetet med
samverkan för inkludering.
Delegationen mot
segregation (DELMOS)



Verksamhetsdialog med representanter från olika förvaltningar
kommer att äga rum på regionkontoret 9/11 med stöd av
regionala strateger.



Ungdomsdialog med unga 15-19 år är under planering.



Kartläggning av lokala kunskapsunderlag pågår och skickas
löpande till gemensam samarbetsplats.

2.5 Följa och delfinansiera trafiksäkerhetsarbetet i Andersberg.
Aktiviteter
Verka för att
trafiksäkerhetsarbetet i
Andersberg övergår i en
långsiktig driftsform
Planera för spridning av
projektets resultat

Kommentar


Dialog har förts med representanter för Skolan mitt i byn och
NTF Väst kring finansiering och planering under 2018. Vid
dialogen framkom att det finns en mycket god samverkan med
olika aktörer som är uppbyggd i området vilket ger goda
förutsättningar för långsiktighet i projektet.

Information om trafiksäkerhetssatsningen, samt dialog genomfördes
med Regionpensionärsrådet 25 maj.

2.6 Bidra i utvecklingen av föräldrastöd
Aktiviteter

Kommentar

Nätverket Föräldrar Emellan

En första föreläsning i nätverket är genomförd. Mia Börjesson
föreläste 9/10 på Biblioteket i Halmstad på temat ”Hur bygger vi ett
starkt psykologiskt immunförsvar för våra barn och hur kan vi vuxna
bidra till deras frisk- och skyddsfaktorer." 80 personer besökte
föreläsningen som Halmstadsnämnden finansierade.
Förebyggandeenheten, socialförvaltningen, genomförde enkäter och
informerade om föräldrastöd i Halmstad. Planering inför
uppstartsträff med referensgruppen för Föräldrar Emellan.
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2.7 Finansiera Far nivå 1 och verka för utvecklingen av Fysisk
aktivitet på recept
Aktiviteter

Kommentar

Genom dialog med
samverkansaktörerna verka
för en långsiktig driftsform för
FaR nivå 1

Dialog förs med hälso- och sjukvårdsavdelningen och med Hallands
Idrottsförbund gällande långsiktig utveckling av modellen/arbetet.

2.8 Sprida kunskap om psykisk hälsa
Aktiviteter

Kommentar

Delfinansiera föreläsning om
depression och självmord i
samverkan med Affecta
Psykiatrimottagning m fl.

Niklas Ekdal journalist och författare berättade sin historia i boken
”Hur jag dog” – och föreläser i Olaus Petri kyrka den 5 februari.
Föreläsningen var fullbokad.

2.9 Delfinansiera och verka för utveckling av FaR för barn i behov
av särskilt stöd.
Aktiviteter
Ta del av utvärderingen och
verka för att resultatet sprids

Verka för en övergång i
annan driftsform eller
verksamhet

Kommentar
FaR för barn i behov av särskilt stöd presenterades på Länspresidiet i
maj. Regionkontoret och Hallandsidrottsförbund redogjorde för nuläget
i arbetsprocessen och Högskolan återkopplade delresultat från
utvärderingen.


Satsningen presenterats för Länspresidiet i maj månad.



Dialog förs med Hälso- och sjukvårdsavdelningen gällande
övergång i mer långsiktig drifts och finansieringsform. En
särskild process med målet att lägga in FaR för barn i ordinarie
mål och budgetprocess inför 2020 är planerad och kommer att
påbörjas sent under hösten 2018.
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3

Bilaga 1: Uppföljning av Grunduppdraget

3.1 I samverkan med övriga Lokala nämnder ta fram
behovsbedömningar och ge ett samlat underlag till
regionstyrelsen inför mål- och budgetprocessen
Aktiviteter
Ta del av, utveckla, sprida och
bidra till kartläggningar,
behovsbedömningar,
befolkningsstudier och analyser
med utgångspunkt i lokala
nämnders årshjul.

Kommentar

Sker i nämndens löpande verksamhet.

Tillhandahålla
behovsbedömningar till lokal
nämnd och Regionstyrelsen för
bedömning av hälsa och sjukvård.

Nämnden beslutade vid sammanträdet i maj att ställa sig bakom
förslaget till gemensamt kunskapsunderlag inför mål och budget
2020. Syftet med kunskapsunderlaget är att belysa hur samhällets
aktörer kan arbeta för att främja psykisk hälsa och förebygga
psykisk ohälsa hos unga för att undvika att de på grund av
psykosocial problematik blir mångbesökare inom hälso- och
sjukvården senare i livet. Underlaget överlämnades tillsammans
med övriga lokala nämnder till regionstyrelsens arbetsutskott i
september månad. Arbete pågår med att ta fram ett pedagogiskt
kommunikationsmaterial utifrån rapportens innehåll och resultat.

Delta i arbetet med
befolkningsundersökningen Hälsa
på lika villkor i Halland

Arbetet följs genom nämntjänstemannens medverkan i arbetets
styrgrupp. Under hösten bearbetas data från enkäterna. De första
delresultaten presenteras vid dialogmötet med regionstyrelsens
utskott den 4/12. Rapporten beräknas vara klar under 2019.

3.2 Ta del av analyser och kunskapsunderlag samt delta i
strategiska nätverk.
Aktiviteter

Delta i nationella forum såsom:
Nätverk för hälsa och demokrati,
Mötesplats för social hållbarhet
och Nätverk invånardialog SKL.

Kommentar
Ordförande, vice ordförande och nämndtjänsteman deltog på
konferens med Nätverket för hälsa och demokrati i Karlstad den
31/1-2/2.Strategen har deltagit på SKL:s Demokratidag med andra
representanter för lokala nämnder, 14 mars. Valda fokusområden:
Mänskliga rättigheter och dialog i utsatta områden. Vice ordförande
deltog vid Mötesplats för social hållbarhet den 17-18/9.

3.3 Administrativt, samordnande och koordinerande stöd till
lokala nämnder.
Aktiviteter

Kommentar

Revidera delegationsordning för
Lokala nämnder.

Nämndens delegationsordning och internkontrollplan för 2018 har
reviderats och följts upp. I övrigt sker arbete löpande utifrån
nämndens sammanträdes och verksamhetsplan.
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3.4 Arbeta fram underlag som bokslut, uppföljningsrapporter och
verksamhetsplaner.
Aktiviteter

Kommentar

Månadsvis budgetuppföljning.

Sker löpande utifrån budget och uppföljningsprocessen

3.5 Delta och bidra i lokala samverkansplattformar i kommunernas
strategiska arbete med folkhälsa och social hållbarhet.
Aktiviteter

Kommentar

Halmstadsnämnden samverkar
med Folkhälsorådets aktörer,
deltar och bidrar i arbetet utifrån
rådets prioriterade områden

Seminariedag 2 maj genomfördes med 40 deltagare.
Folkhälsorådet, Samverkan barn och unga (Halmstads kommun)
samt Taktisk grupp barn, unga, familj deltog och presenterade sina
uppdrag och resultat. Region Kronoberg föredrog om
implementeringen av Skottlandsmodellen i sitt län.
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Samverkan för inkludering
5
LN HSTD180011
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2018-11-05

Diarienummer
LN
HSTD180011

Regionkontoret
Social Hållbarhet
Anna Lindskog
Social hållbarhetsstrateg

Lokala nämnden Halmstad

Samverkan för inkludering
Förslag till beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Sammanfattning
Region Halland har beviljats statsbidrag från Delegationen mot segregation för att
genomföra en sektorsövergripande kartläggning och nulägesanalys. Syftet är
utveckla det befintliga kunskaps- och samverkansarbetet för ett mer inkluderande
samhälle genom att arbeta i två sammankopplade processer.
1. Utveckla regiongemensam uppföljning och genomföra regionala analyser om barn
och ungas livsvillkor och hälsa. (0-19 år)
2. Utifrån regiongemensamma kunskapsunderlag om barn och ungas livsvillkor och
hälsa förbättra samverkan mellan region, kommuner, Länsstyrelsen, civilsamhälle
och andra aktörer.
För Halmstadsnämndens del innebär detta att planera dialoger med verksamheter
och ungdomar, samt att kartlägga lokala kunskapsunderlag.

Bakgrund
Region Halland har den 15 maj 2018 lämnat in en intresseanmälan till Delegationen
mot segregation för möjligheten att längre fram söka statsbidrag för arbete för
inkludering. Utifrån intresseanmälan har nu Region Halland beviljats statsbidrag för
att genomföra en sektorsövergripande kartläggning och nulägesanalys. Utifrån
nulägesanalysen ska en plan för det fortsatta arbetet för att motverka och minska
segregation tas fram.
En viktig utgångspunkt i samverkans- och utvecklingsarbete är gemensamma
kunskapsunderlag. I Halland har vi sedan lång tid följt den vuxna befolkningens hälsa
och har stor kunskap om vilka utmaningar som finns. Men kunskapen om barn och
unga finns inte samlad på motsvarande sätt, vilket innebär att vi saknar
gemensamma underlag för ett systematiskt och långsiktigt utvecklingsarbete.
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I Halland finns en väl utvecklad struktur för samverkan mellan kommuner och region
inom olika sakområden, exempelvis skola och utbildning samt socialtjänst och
närliggande hälso- och sjukvård. Men det finns utmaningar när det gäller frågor som
kräver samverkan mellan olika sakområden och olika organisatoriska nivåer. Vi
saknar även en effektiv struktur för samverkan med civilsamhälle när det gäller barn
och ungas uppväxtvillkor.

Syfte
Syftet är att stärka samverkan för jämlika uppväxtvillkor för barn och unga 0-19 år. På lång

sikt minska och motverka social och ekonomisk segregation genom ett strategiskt,
sektorsövergripande och kunskapsbaserat arbetssätt.

Mål
Målet med detta arbete går ut på att förtydliga hur vi kan arbeta vidare utifrån två
delar.
Del ett: Utveckla regiongemensam uppföljning och genomföra regionala analyser om
barn och ungas livsvillkor och hälsa.
Del två: Förbättra samverkan utifrån ett barnperspektiv mellan region, kommuner,
Länsstyrelsen, civilsamhälle och andra aktörer.

Tidsplan
Oktober/november genomförs dialoger i kommunerna med verksamheter dvs lokala
och regionala representanter från verksamheter med uppdrag att arbeta med barn
och ungas livsvillkor och hälsa. I Halmstad genomförs denna 9 november med
representanter från olika förvaltningar. I varje kommun genomförs även fokusgrupper
med ungdomar som ett led i ett medskapande arbete med dem det berör. I Halmstad
är denna under planering.
December görs behovsanalys utifrån de genomförda dialogerna och det material
som finns till hands beträffande barn och ungas livsvillkor och hälsa i Halland. Utifrån
detta görs en plan för det fortsatta arbetet.
Fram till slutet av januari sammanställs en rapport inklusive plan för det fortsatta
arbetet.
Slutet av januari till mitten av februari skrivs ny ansökan för flerårig
genomförandeprocess som har sin grund i den framtagna planen.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser

Regionkontoret
Jörgen Preuss
Tf regiondirektör

Janet Harrysson
Nämndtjänsteman
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Beslutet ska skickas till
Beslutet ska inte skickas
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Genomförda och planerade
aktiviteter 2018
6
LN HSTD170027
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2018-10-11

Diarienummer
LN
HSTD170027

Regionkontoret
Styrning och stöd
Yvonne Wijk
Nämndsekreterare

Lokala nämnden Halmstad

Genomförda och planerade aktiviteter 2018
Förslag till beslut
Halmstadsnämnden beslutar att
- notera genomförda och planerade aktiviteter 2018
- arbeta efter framtagen planering

Sammanfattning
Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Halmstadsnämndens Genomförda och
planerade aktiviteter 2018:
Genomförda aktiviteter 2018-10-11 – 2018-11-14
1. Utvecklingsdag lokala nämnder Varberg, 11 oktober – hela nämnden
2. Länspresidiet Varberg, 12 oktober – Marita och Janet
3. Hälsoinriktade insatser – pågående och avslutade projekt, 12 oktober
4. Temadag Regionpensionärsrådet, 19 oktober – Marita
5. Hur går det för Halland? 26 oktober – Marita, Eva Karin, Hüseyin, Janet och
Anna
6. Den bästa samverkansplatsen, 6 november – Marita, Lars och Mirko
7. Miljö och hälsokonferens (länsstyrelsen), 7 november - Marita
8. Folkhälsoråd, 8 november - presidiet
Planerade aktiviteter 2018-11-15 – 2018-12-11
1. Healthy cities, 14 – 15 november – Marita och Anna
2. Att leda in i framtiden, 23 november – Marita, Jenny och Janet
3. Länspresidiet i Halmstad, 26 november - presidiet
4. Dialogmöte med regionstyrelsens utskott 4 december - presidiet

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Regionkontoret
Jörgen Preuss

Janet Harrysson
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Tf regiondirektör

Nämndtjänsteman

Bilaga: Genomförda och planerade aktiviteter 2018
Beslutet ska skickas till
Beslut ska inte skickas
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Genomförda och planerade aktiviteter 2018

Halmstadsnämnden

Uppdaterad 2018-10-22

Datum Aktivitet
10 jan

15 jan

Dialog med
handikappkonsulenterna
Länspresidiet

Syfte

Arrangör/ målgrupp/ plats

Presidiet

Lokala nämnders presidier träffas

Laholm

Presidiet
Nämndtjänsteman
Presidiet
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
Presidiet
Nämndtjänsteman

17 jan

Presidiet
Presidiet träffas inför nämnden
Halmstadsnämnden

Regionkontoret, Böcklingen

23 jan

Dialogmöte med
RS utskott

Dialogmöte mellan lokala nämnders presidier
och regionstyrelsens utskott

Borgsalen

Nationell Nätverkskonferens Hälsa och
demokrati

Karlstad

30 jan Nationella
– 1 feb Nätverkskonferense
n 2018
5 feb
Föreläsning om
psykisk ohälsa
7 feb

Ansvarig/ deltagare

Föreläsning om psykisk ohälsa med Lars
Häggström Affekta Psykiatrimott och Niklas
Ekdal journalist och författare
Halmstadsnämnden Se protokoll

21 feb Presidiet
Presidiet träffas inför nämnden
Halmstadsnämnden

Ordförande
Vice ordförande
Nämndtjänsteman

Olau Petris kyrka

Regionkontoret, Böcklingen

Regionkontoret, Böcklingen

Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
Presidiet
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
1
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7 mars Halmstadsnämnden Se protokoll

8 mars Regionhandikapprådet
19
Länspresidiet
mars

Lokala nämnders presidier träffas

21 - 22 Healthy Cities
Healthy Cities nätverket
mars
28
Presidiet
Presidiet träffas inför nämnden
mars
Halmstadsnämnden

5 april
11
april

Kommunala
handikapprådet
Halmstadsnämnden Se protokoll

Regionkontoret, Böcklingen

Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
Vice ordförande

Kungsbacka

Vice ordförande
Nämndtjänsteman
Anna

Regionkontoret, Fataburen

Medborgarservice Andersberg

HELDAG!
12-13
april

Synapsen
Synapsen – Digitalisering ett förändrat
Ledarskapsdagar i arbetsliv
Halland
Presidiet
Presidiet träffas inför nämnden
Halmstadsnämnden

Hotel Tylösand

2 maj

Seminarie
tillsammans med
Folkhälsorådet

Immanuelskyrkan

7 maj

Länspresidiet

2 maj

Lokala nämnders presidier träffas

Regionkontoret, Böcklingen

Hylte

Presidiet
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
Ordförande
Nämndtjänsteman
Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare,
Eva Karin, Jennie,
nämndtjänsteman
Strateg
Presidiet
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
Ordförande
Vice ordförande
Nämndtjänsteman
Strateg
Presidiet
Nämndtjänsteman
2
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21 maj Informationsträff om Inspirations och informationsträff om barns
Kärnhuset
barns hälsa och
hälsa och livsvillkor.Syftet är att skapa
livsvillkor
samverkanf ör barn med övervikt och fetma
som kan leda till god hälsa nu och längre fram
i livet.
22 maj Dialogmöte med
Dialogmöte mellan lokala nämnders presidier Borgsalen
RS utskott
och regionstyrelsens utskott

Vice ordförande
Eva Karin

23 maj Halmstadsnämnden Se protokoll

Regionkontoret, Böcklingen

24 maj Uppföljningsmöte
Folkhälsorådet

Stadshuset,

25 maj Regionpensionärsrådet
7 juni Språkstart Halland

Regionkontoret, Fataburen

Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
Ordförande
Vice ordförande
Nämndtjänsteman
Strateg
Strateg

22 aug Presidiet
Halmstadsnämnden

Lärandeworkshop kring uppföljning av
Språkstart Halland för asylsökande och
nuanlända barn och familjer
Presidiet träffas inför nämnden

3 sep

Regionhandikapprådet

Regionhandikapprådets referensgrupp

4 sep

Länspresidiet

Lokala nämnders presidier träffas

5 sep

Halmstadsnämnden Se protokoll

Presidiet
Nämndtjänsteman

Regionkontoret, Borgkammaren

Regionkontoret, Böcklingen

Presidiet
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
Ordförande
Vice ordförande

Falkenberg

Presidiet
Nämndtjänsteman

Regionkontoret, Böcklingen

Nämnden
Nämndtjämsteman

3
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6 sep

Föräldrar emellan

Uppstartsträff inför föreläsning med Mia
Börjesson 9 november

Strateg

11 sep Dialogmöte med
RS utskott

Dialogmöte mellan lokala nämnders presidier
och regionstyrelsens utskott

Borgsalen

Presidiet
Nämndtjänsteman

17 –
Mötesplats Social
18 sep hållbarhet

Att leda och styra i samverkan

SKL Uppsala

Vice ordförande

Regionkontoret, Böcklingen

Presidiet
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare

Regionkontoret, Böcklingen

Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare

26 sep Presidiet
Presidiet träffas inför nämnden
Halmstadsnämnden

9 okt

Föräldrar emellan

Föreläsning med Mia Börjesson

10 okt

Halmstadsnämnden Se protokoll

11 okt

Utvecklingsdag
Lokala nämnder

Gemensam utvecklingsdag för lokala nämnder Stadshotellet Varberg

Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare

12 okt

Länspresidiet

Lokala nämnders presidier träffas

Ordförande
Vice ordförande
Nämndtjänsteman

Stadshotellet Varberg

4
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19 okt

Temadag

Regionpensionärsrådets temadag

Gullbrannagården, Eldsberga

Vice ordförande

26 okt

Hur går det för
Halland?

Dagen rikitar sig till dem som arbetar eller är
intresserad av samhällsutveckling och
hållbarhetsfrågor

Hotell Tylösand

Vice ordförande
Eva Karin Möllefors
Hüseyin Karagös

31 okt

Presidiet
Presidiet träffas inför nämnden
Halmstadsnämnden

Regionkontoret, Böcklingen

Presidiet
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare

6 nov

Samverkanskonferens 2018

Årets samverkanskonferens temat ”Den
regionala utvecklingsstrategin (RUS)

Folkets Hus Varberg

Vice ordförande
Lars Nordgren
Mirko Lukic

7 nov

Miljö och
hälsokonferens

Målet med dagen är att skapa en mötesplats
med både hälsa och miljö i fokus, samt sprida
kunskap som knyter an till flera av de globala
hållbarhetsmålen

Scandic Hallandia, Halmstad

Vice ordförande

8 nov

Folkhälsoråd

14 nov Halmstadsnämnden Se protokoll

Presidiet

Regionkontoret, Böcklingen

14 –
Healthy cities
15 nov

Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
Vice ordförande
Strateg

5
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23 nov Utvecklingsdag

Hotell Strandbaden, Falkenbe

Vice ordförande
Jenny Håkansson
Nämndtjänsteman

26 nov Länspresidiet

Halmstad

Presidiet
Nämndtjänsteman

28 nov Presidiet
Presidiet träffas inför nämnden
Halmstadsnämnden

Regionkontoret, Böcklingen

Presidiet
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare

4 dec

Borgsalen

Presidiet
Nämndtjänsteman

Regionkontoret, Böcklingen

Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare

Dialogmöte med
RS utskott

Att leda in i framtiden

Dialogmöte mellan lokala nämnders presidier
och regionstyrelsens utskott

11 dec Halmstadsnämnden Se protokoll

6
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Dialog med Fritidsbanken
angående
metodutvecklingsprojekt
9
LN HSTD180012
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
datum

Diarienummer
LN HSTD180012

Regionkontoret
Social hållbarhet
Janet Harrysson
Nämndtjänsteman

Lokala nämnden Halmstad

Dialog med Fritidsbanken angående metodutvecklingsprojekt
Förslag till beslut
Diskutera och anteckna den lämnade informationen till protokollet

Sammanfattning
Fritidsbanken är en verksamhet där alla kan låna sport- och fritidsutrustning helt gratis. Verksamheten
bygger på återbruk – privatpersoner skänker saker de inte längre använder och Fritidsbanken tar till
vara och lånar ut. Smart för både miljön och ekonomin. I dag finns Fritidsbanken spridd på över 50
orter runt om i Sverige och Halmstad var först ut i Halland. Huvudman för Fritidsbanken Halmstad är
Halmstads kommun. Verksamheten ligger på Österskans drivs i samarbete med Hallands
Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Fritidsbanken syftar till att: Uppmuntra och möjliggöra för
människor i alla åldrar att prova många olika aktiviteter och/eller ”hitta sin grej”. Medverka till en
hållbar konsumtion. Ur ett socioekonomiskt perspektiv är Fritidsbanken extra viktig för att alla ska ha
råd till en meningsfull fritid. Fritidsbankens arbetsmodell: utlåning, återbruk och mervärde (tex
integration, anpassad utrustning, folkhälsa, aktiv fritid m.m.). Representanter för Fritidsbanken
kommer till nämndens sammanträde i november för att informera om verksamheten och för att föra
dialog kring ett eventuellt kunskaps- och metodutvecklingsprojekt i samverkan. En satsning med
inriktning på aktiv fritid för alla och på att nå ut till grupper som annars är svåra att nå, som tex
personer med funktionsnedsättning. Sammanträdet avslutas med ett besök på Fritidsbanken vid
Österskans.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser
Regionkontoret

Regiondirektör
Jörgen Preuss

Janet Harrysson
Nämndtjänsteman

Beslutet ska skickas till
Inget beslut ska skickas
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