Kallelse/föredragningslista
2018-11-07

Lokala nämnden Kungsbacka
Tid: kl. 13:30
Plats: Sammanträdesrum Tjolöholm, Kungsbacka sjukhus

Ledamöter
Helen Ung Le (S), vice ordförande
Charlotte Wallenstein (M)
Marie Björsell (C)
Gunilla Rivle (L)
Odd Hessler (S)
Åsa Andersson (S)
Ersättare
Övriga
Eva Jadeling, Nämndtjänsteman
Karin Jansson, Strateg

Christian Johansson (M), ordförande

Agneta Sjögren, sekreterare
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1.

Justering 2018
LN KBA180011
Förslag till beslut
Kungsbackanämnden beslutar att
 utse Marie Björsell att jämte ordföranden justera protokollet

2.

Godkännande av föredragningslista 2018
LN KBA180012
Förslag till beslut
Kungsbackanämnden beslutar att
 godkänna den utsända föredragningslistan

3.

Anna Corneliussen, ca
40 min13:30

Besök av projektledare för
friskvårdsgruppen yngre barn

Förslag till beslut
Kungsbackanämnden beslutar att
 anteckna den lämnade informationen till protokollet
Sammanfattning
Projektledare för friskvårdsgruppen yngre barn kommer till sammanträdet
och informerar om hur det går i projektet.

4.

Anmälan av fattat delegationsbeslut 2018

Eva Jadeling

LN KBA180005
Förslag till beslut
Kungsbackanämnden beslutar att
 godkänna redovisningen av delegationsbesluten
 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 2018 (181107)
 Delegationsbeslut - delfinansiering av föreläsning (181107)
 Delegationsbeslut - finansiering av kommunikationsmedel (181107)
Expedieras till
Beslutet expedieras inte
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5.

Utbildning i suicidprevention och psykisk
livräddning

Karin Jansson

LN KBA160006
Förslag till beslut
Kungsbackanämnden beslutar att
 avsätta 90 000 kronor för att utbilda 1500 personer i suicidprevention
och psykisk livräddning under vårterminen 2019
Sammanfattning
Ungefär 1 500 svenskar tar sitt liv i Sverige varje år. Det är den vanligaste
dödsorsaken för män i åldrarna 15 – 44 år. För kvinnor i samma åldersgrupp
är det den vanligaste dödsorsaken efter cancer. I Halland tar mellan 10 och
40 personer sitt liv varje år. Lokala siffror finns inte för Kungsbacka. Antalet
suicidförsök är statistiskt sett cirka tre gånger så många som antalet
genomförda suicid.
Ett viktigt första steg i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa är att öka
kunskapen om psykisk ohälsa hos befolkningen och motverka stigmatisering
av personer med psykisk ohälsa.
Ett sätt att påbörja ett suicidpreventivt arbete är att ge ett stort antal personer
en grundutbildning i ämnet suicidprevention och psykisk livräddning. På så
sätt kan kunskapen höjas och stigmatisering kring psykisk ohälsa minskas.
Suicidprevention i Väst är en religiöst och politiskt obunden organisation som
arbetar för att öka kunskapen kring suicid och dess orsaker. Suicidprevention
i väst erbjuder en grundkurs i suicidprevention på 2-3 timmar. Det finns
möjlighet att utbilda 1500 personer, fördelat på tre tillfällen, under
vårterminen 2019. Förslagsvis förläggs två av tillfällena på dagtid för
personal inom kommun och region i Kungsbacka. Ett tillfälle avsätts för
allmänheten kvällstid.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Utbildning i suicidprevention och psykisk livräddning
(181107)
Expedieras till
Avdelningen för ekonomistyrning och uppföljning

6.

Genomförda och planerade aktiviteter 2018
LN KBA180009
Förslag till beslut
Kungsbackanämnden beslutar att
 notera genomförda och planerade aktiviteter
 fortsätta att arbeta efter föreslagen planering
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Sammanfattning
Vid dagens sammanträde diskuteras Kungsbackanämndens genomförda och
planerade aktiviteter för 2018.
Genomförda och planerade aktiviteter 20 september – 7 november
 Utvecklingsdag för lokala nämnder, Varberg, 11 oktober - nämnden
 Länspresidium i Varberg, 12 oktober - presidiet
 Dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott, Kungsbacka, 16
oktober - ordförande, strateg
 Värt att veta om ungas livssituation, Göteborg, 22 oktober - nämnden
 Kunskapshöjande halvdag om hemsjukvård i kommunen, 25 oktober
- ordförande
 Hur går det för Halland, Halmstad, 26 oktober - presidiet, Charlotte,
Gunilla, Marie, nämndtjänsteman, strateg
 En frisk generation, Kungsbacka, 5 november - Gunilla, strateg
 Kungsbackas barnrättsdag, Kungsbacka, 6 och 8 november presidiet, Charlotte, Gunilla
Planerade aktiviteter
 Jakten på den perfekta kroppen, Kungsbacka, 22 november - vice
ordförande, nämndtjänsteman, strateg
 Att leda in i framtiden, Falkenberg, 23 november - nämnden
 Länspresidium, Halmstad, 26 november - presidiet, nämndtjänsteman
 Dialog med regionstyrelsens utskott, Halmstad, 4 december presidiet, nämndtjänsteman
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Genomförda och planerade aktiviteter 2018
(181107)
 Genomförda och planerade aktiviteter 2018 (181107)
Expedieras till
Beslutet expedieras inte

7.

Information från presidiet och tjänstemän
Förslag till beslut
Kungsbackanämnden beslutar att
 anteckna den lämnade informationen till protokollet
Sammanfattning
Information lämnas angående
 Filmvisning
 Språkstart Halland
 Delmos - vad händer
 Kartläggning av psykisk hälsa
 Återkoppling Välmående ger resultat - utvecklingsarbete
 Psyklyftet samt utställningen "Blott en dag" om äldres psykiska
ohälsa
 Uppsalas utställning om psykisk ohälsa
 Agenda 2030
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8.

Barnkonventionen
Mötesplats Social hållbarhet, 17 - 18 sept - Karin

Anmälan av inkomna och utgående
skrivelser/protokoll
Förslag till beslut
Kungsbackanämnden beslutar att
 lägga skrivelserna till protokollet
Sammanfattning
Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet.
Anmälningar
 LN KBA180018-4 Mottagningsbekräftelse, meddelande om utsett
dataskyddsombud
 LN KBA180014-20 Delårsrapport januari-juni 2018

5(31)

Anmälan av fattat
delegationsbeslut 2018
4
LN KBA180005
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2018-10-16

Diarienummer
LN KBA180005

Regionkontoret
Styrning och stöd
Agneta Bylander-Sjögren
Nämndsekreterare

Lokala nämnden Kungsbacka

Anmälan av fattat delegationsbeslut 2018
Förslag till beslut
Kungsbackanämnden beslutar att
- godkänna redovisningen av delegationsbesluten
- 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.
Bilaga Beslutsnr
datum

Delegation

Delegat

Diarie nr

Nämndtjänste- LN
KBA180021
man

1

2018-10-10

Delfinansiering av
föreläsning i samband
med Leverera
välmående

2

2018-10-24

Medel till
Nämndtjänste- LN
KBA180017
kommunikationsmaterial man
med koppling till
Kunskapsunderlag inför
mål och budget 2020

Regionkontoret
Jörgen Preuss
Tf regiondirektör

Eva Jadeling
Nämndtjänsteman
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Punkt i
delegationsbeslutet
3A

3A

Bilaga:
Delegationsbeslut gällande delfinansiering av föreläsning i samband med Leverera
välmående
Delegationsbeslut gällande medel till kommunikationsmaterial med koppling till
Kunskapsunderlag inför mål och budget 2020
Beslutet ska skickas till
Beslutet expedieras inte
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Delegationsbeslut
Regionkontoret
Social Hållbarhet
Eva Jadeling
Nämndtjänsteman

Datum
2018-10-10

Diarienummer
LN KBA180021

Lokala nämnden Kungsbacka

Delegationsbeslut angående delfinansiering av föreläsning i
samband med Leverera välmående
Beslut
I enlighet med punkten 3A i Kungsbackanämndens delegationsordning har
nämndtjänstemannen beslutat att delfinansiera en föreläsning om aktuell
motivations- och välmåendeforskning i samband med satsningen Leverera
välmående i Kungsbacka.
Kostnad: 10.000 kr

Bakgrund
Leverera välmående är uppstarten på ett arbete i Kungsbacka med syfte att stärka
arbetet med främjande insatser inom verksamheter som möter barn och unga,
främst inom skolan. Leverera välmående samlar samtliga skolledare i Kungsbacka,
från förskolan till gymnasiet (förvaltningarna För & grundskola, Gymnasie &
arbetsliv) samt nyckelpersoner inom förvaltningarna Individ & Familj samt Kultur &
Fritid. Kungsbackanämnden har tillsammans med en utvecklingsgrupp bestående
av representanter från ovanstående förvaltningar planerat Leverera välmående.
Bakgrunden är underlag som tagits fram om barns och ungas psykiska hälsa,
däribland LUPP och kunskapsunderlaget kring barns och ungas psykiska hälsa.
Även arbetet med Välmående ger resultat och Hälsosam skola har bidragit till
Leverera välmående.
Som avslutningstalare på en heldagskonferens den 12 september anlitades Erik
Fernholm som pratade om aktuell motivations- och välmåendeforskning.
Kungsbackanämnden avser att tillsammans med förvaltningarna för För &
Grundskola, Gymnasie & Arbetsliv samt Kultur & Fritid dela på kostnaden för Erik
Fernholms föreläsning. Detta innebär 10.000kr per deltagande part.
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Kontering
Org.: 840005, Uppdrag: 7068 (Föreläsningar och kunskapsspridning)

Regionkontoret
Eva Jadeling
Nämndtjänsteman

Beslutet delges:
Avdelningen för Ekonomistyrning och Uppföljning
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Delegationsbeslut
Regionkontoret
Social Hållbarhet
Eva Jadeling
Nämndtjänsteman

Datum
2018-10-24

Diarienummer
LN KBA180017

Lokala nämnden Kungsbacka

Delegationsbeslut om medel till kommunikationsmaterial med
koppling till Kunskapsunderlag inför mål och budget 2020
Beslut enligt 3A i Kungsbackanämndens 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.:84005 Uppdrag: 7068

Regionkontoret

Eva Jadeling
Nämndtjänsteman

Beslutet delges:
Avdelning för Ekonomistyrning och Uppföljning
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Utbildning i suicidprevention
och psykisk livräddning
5
LN KBA160006
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2018-10-30

Diarienummer
LN KBA160006

Regionkontoret
Karin Jansson
Social hållbarhetsstrateg

Lokala nämnden Kungsbacka

Utbildning i suicidprevention och psykisk livräddning
Förslag till beslut
Kungsbackanämnden beslutar att
- avsätta 90 000 kronor för att utbilda 1500 personer i suicidprevention och psykisk
livräddning under vårterminen 2019

Sammanfattning
Ungefär 1 500 svenskar tar sitt liv i Sverige varje år. Det är den vanligaste
dödsorsaken för män i åldrarna 15 – 44 år. För kvinnor i samma åldersgrupp är det
den vanligaste dödsorsaken efter cancer. I Halland tar mellan 10 och 40 personer sitt
liv varje år. Lokala siffror finns inte för Kungsbacka. Antalet suicidförsök är statistiskt
sett cirka tre gånger så många som antalet genomförda suicid.
Ett viktigt första steg i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa är att öka
kunskapen om psykisk ohälsa hos befolkningen och motverka stigmatisering av
personer med psykisk ohälsa.
Ett sätt att påbörja ett suicidpreventivt arbete är att ge ett stort antal personer en
grundutbildning i ämnet suicidprevention och psykisk livräddning. På så sätt kan
kunskapen höjas och stigmatisering kring psykisk ohälsa minskas.
Suicidprevention i Väst är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar
för att öka kunskapen kring suicid och dess orsaker. Suicidprevention i väst erbjuder
en grundkurs i suicidprevention på 2-3 timmar.
Det finns möjlighet att utbilda 1500 personer, fördelat på tre tillfällen, under
vårterminen 2019. Förslagsvis förläggs två av tillfällena på dagtid för personal inom
kommun och region i Kungsbacka. Ett tillfälle avsätts för allmänheten kvällstid.
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Bakgrund
Folkhälsan i Sverige har förbättrats under de senaste decennierna. Många
hälsoproblem har minskat och drygt 70 procent av befolkningen uppger att de har en
bra eller mycket bra hälsa. I Kungsbacka är denna siffra något högre; 74 % för
kvinnor och 84 % för män. Den positiva trenden gäller dock inte psykisk hälsa. Ett
flertal undersökningar har visat att besvär av ängslan, oro, ångest och
sömnsvårigheter har ökat de senaste 20 åren. Psykisk ohälsa är i dag ett stort och
växande folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, när som helst
i livet (regeringens strategi inom området psykisk hälsa, 2016).
Ungefär 1 500 svenskar tar sitt liv i Sverige varje år. Det är den vanligaste
dödsorsaken för män i åldrarna 15 – 44 år. För kvinnor i samma åldersgrupp är det
den vanligaste dödsorsaken efter cancer. I Halland tar mellan 10 och 40 personer sitt
liv varje år. Lokala siffror finns inte för Kungsbacka. Antalet suicidförsök är statistiskt
sett cirka tre gånger så många som antalet genomförda suicid.
I regeringens strategi inom området psykisk hälsa, där fem fokusområden pekas ut
för tidsperioden 2016 - 2020, betonas att ett viktigt första steg i det förebyggande
arbetet mot psykisk ohälsa är att öka kunskapen om psykisk ohälsa hos befolkningen
och motverka stigmatisering av personer med psykisk ohälsa. Det är ett ansvar för
alla att motverka fördomar, okunskap och diskriminering av personer som drabbats
av psykisk ohälsa i samhället generellt. Det är särskilt viktigt att motverka fördomar
och okunskap bland den personal som möter personer med, eller som riskerar att
drabbas av, psykisk ohälsa. Enskilda medborgare behöver också bättre kunskap om
hur den egna psykiska hälsan kan förbättras, och att känna igen och förstå psykisk
ohälsa hos sig själv och andra.
I Kungsbackanämndens verksamhetsplan står att Kungsbackanämnden ska
undersöka vilka förutsättningar som finns för att samverka med olika aktörer i
Kungsbacka kommun om suicidprevention och suicidpreventiva åtgärder.
Kontakter har tagits med de stora kommunala förvaltningar som möter många
människor; För- & Grundskola, Gymnasie- & Arbetsliv, Kultur & Fritid, Vård &
Omsorg samt Individ & Familj. Samtliga av dessa är intresserade av att arbeta kring
suicidprevention och har utsett en kontaktperson för arbetet.

Suicidprevention och psykisk livräddning
Ett sätt att påbörja ett suicidpreventivt arbete är att ge ett stort antal personer en
grundutbildning i ämnet suicidprevention och psykisk livräddning. På så sätt kan
kunskapen höjas och stigmatisering kring psykisk ohälsa minskas.
Suicidprevention i Väst är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar
för att öka kunskapen om och intresset för förebyggandet av suicid, suicidförsök och
förhållanden som kan leda till sådana handlingar. Fokus är utbildning, konsultation
och opinionsbildning.
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Suicidprevention i Väst erbjuder en kortare kurs på 2-3 timmar som förhåller sig till
det aktuella kunskapsläget, anpassas efter deltagarna och formas av de utbildare
som genomför kursen. Erfarenheter från Hylte och Varberg, där liknande
arrangemang genomfördes under våren 2018, visar att det har funnits ett stort
intresse från både personal och allmänhet.
Det finns möjlighet att utbilda 1500 personer, fördelat på tre tillfällen, under
vårterminen 2019. Förslagsvis förläggs två av tillfällena på dagtid för personal inom
kommun och region i Kungsbacka. Ett tillfälle avsätts för allmänheten kvällstid.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Att 90 000 kronor avsätts till föreläsningskostnader, lokalkostnader för Kungsbacka
teater samt fika.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Tf regiondirektör

Eva Jadeling
Nämndtjänsteman

Beslutet ska skickas till
Avdelningen för ekonomistyrning och uppföljning

15(31)

Genomförda och planerade
aktiviteter 2018
6
LN KBA180009
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2018-10-16

Diarienummer
LN KBA180009

Regionkontoret
Styrning och stöd
Agneta Bylander-Sjögren
Nämndsekreterare

Lokala nämnden Kungsbacka

Genomförda och planerade aktiviteter 2018
Förslag till beslut
Kungsbackanämnden beslutar att
- notera genomförda och planerade aktiviteter
- fortsätta att arbeta efter föreslagen planering

Sammanfattning
Vid dagens sammanträde diskuteras Kungsbackanämndens genomförda och
planerade aktiviteter för 2018.
Genomförda och planerade aktiviteter 20 september – 7 november
1. Utvecklingsdag för lokala nämnder, Varberg, 11 oktober
2. Länspresidium i Varberg, 12 oktober
3. Dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott, Kungsbacka, 16 oktober
4. Värt att veta om ungas livssituation, Göteborg, 22 oktober
5. Kunskapshöjande halvdag om hemsjukvård i kommunen, 25 oktober
6. Hur går det för Halland, Halmstad, 26 oktober
7. En frisk generation, Kungsbacka, 5 november
8. Kungsbackas barnrättsdag, Kungsbacka, 6 och 8 november
Planerade aktiviteter
1. Jakten på den perfekta kroppen, Kungsbacka, 22 november
2. Att leda in i framtiden, Falkenberg, 23 november
3. Länspresidium, Halmstad, 26 november
4. Dialog med regionstyrelsens utskott, Halmstad, 4 december
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Regionkontoret
Jörgen Preuss
tf regiondirektör

Eva Jadeling
Nämndtjänsteman

Bilaga:
Genomförda och planerade aktiviteter
Beslutet ska skickas till
Beslutet expedieras inte
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Genomförda och planerade aktiviteter 2018 - Kungsbackanämnden

Rev 2018-10-29

Dag

Aktivitet

Syfte

Plats

Deltagare

15 jan

Länspresidium

Lokala nämnders presidier träffas

Laholm

Presidiet
Nämndtjänsteman

17 – 18 jan

Konferensen Bättre skola presentera Hallands arbete med
Eskilstuna
om systematiskt
Välmående ger resultat vid seminarium
kvalitetsarbete i förskola och monterutställning
och skola

Strateg

23 jan

Dialog

Halmstad

Presidiet
Tjänsteman

Idalarummet,
stadshuset

Presidiet Tjänstemän

25 jan

Presidium

Lokala nämnders presidier
träffar regionstyrelsens utskott
och har dialog


Lokala nämnders roll och
uppdrag. Gemensamt
resonemang



Lokala nämnders reglemente.
Gemensamt resonemang



Kunskapsunderlag inför budget
2020. Lokala nämnder
presenterar tankar kring
upplägg av årets
kunskapsunderlag

Presidiet träffas inför
nämnden

1
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25 jan

Föreläsning
Stärka föräldrar i sitt föräldraskap,
Föräldrar emellan:
skapa mötesplatser
Självskadebeteende och
ätstörningar.
Malin Emanuelsdotter

Snäckan, kulturhuset
Fyren, Kungsbacka

31 jan –
1 febr

Nätverkskonferens 2018

Karlstad

6 febr

16 febr
OBS
fredag
22 febr

Föreläsning
Föräldrar
emellan:
Barn som bråkar.
Tina Wiman
Sammanträde

Tema under dagarna:




Digitalisering
Organisationskultur
Välfärdsuppdragets
innehåll
Stärka föräldrar i sitt
föräldraskap, skapa
mötesplatser

Presidiet
Nämndtjänsteman
Strateg

Elof Lindälvs
gymnasium, Kungsbacka

Se protokoll

Särörummet,
stadshuset

Nämnden
Tjänstemän

Erfarenhetsutbyte
mellan Falun och
Kungsbacka kommun

Erfarenhetsutbyte med Falun kring
deras arbete med Skottlandsmodellen
(en modell där det finns en ytterst
ansvarig för varje barn genom hela
uppväxten)

Stallviken, Kungsbacka

Ordföranden
Nämndtjänsteman
Strateg

1 mars

Presidium

Presidiet träffas inför nämnden

1 mars

Lokala
brottsförebyggande
rådet
Föreläsning
Föräldrar emellan:
Gå på bio med din
tonåring.
Maria Ericsson

Samverkan kring brottsförebyggande
arbete i Kungsbacka

Idalarummet,
Presidiet
stadshuset
Tjänstemän
Elektronen, Kungsbacka Strateg

1 mars

Stärka föräldrar i sitt föräldraskap,
skapa mötesplatser

2
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Filmhuset Facklan,
Kungsbacka

2 mars

Kungsbackas skolledares gemensamma
konferens

Informera om Välmående ger resultat
och Hälsosam skola

Varlaskolans aula,
Kungsbacka

Strateg

5 mars

Ordförandeträff

Ordföranden och vice ordförande i
Region Halland träffas för information
och diskussion

Halmstad

Presidiet

9 mars

Föreläsning
Föräldrar emellan:
Inte bara morotspuré…
Amanda Kaså

Stärka föräldrar i sitt föräldraskap,
skapa mötesplatser

Kulturtorget, kulturhuset
Fyren, Kungsbacka

15 mars
heldag

Förlängt sammanträde

Se protokoll

Skårs Gård, Fjärås

Nämnden
Tjänstemän

15 mars

Information

Lisa Lindberg, utvecklare på
Skårs Gård, Fjärås
förvaltningen för Kultur & Fritid,
Kungsbacka kommun, informerar om
den kartläggning av äldres hälso- och
fritidssituation som hon nyligen genomfört

Nämnden
Tjänstemän

15 mars

Föreläsning
Föräldrar emellan:
När det inte blir som
man tänkt sig.
Conny Norén

Stärka föräldrar i sitt föräldraskap,
skapa mötesplatser

Snäckan, kulturhuset
Fyren, Kungsbacka

19 mars

Länspresidium

Lokala nämnders presidier träffas

Skårs Gård, Fjärås

Presidiet
Tjänstemän

9 april

Ordförandeträff

Ordföranden och vice ordförande i
Region Halland träffas för information
och diskussion

Halmstad

Presidiet

3
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9 april

Utvärdering Högskolan i
Halmstad

Information och dialog kring
utvärderingen av Välmående ger
resultat som forskare vid Högskolan i
Halmstad genomför

Halmstad,
regionkontoret

Strateg

11 april
Kl 13:00

Presidium

Presidiet träffas inför nämnden

Idalarummet,
stadshuset

Presidiet
Tjänstemän

11 april

Föreläsning
Stärka föräldrar i sitt föräldraskap,
Föräldrar emellan:
skapa mötesplatser
Barnuppfostran,
föräldrauppfostran eller
bara vanligt sunt förnuft?
Anna-Karin Wyndhamn

Galaxen, Onsala

Strateg

12 april

Lokala
Brottsförebyggande
rådet

Samverkan kring brottsförebyggande
insatser i Kungsbacka

Kungsbacka, Fyren

Strateg

12 - 13 april

Synapsen

Ledarskapsdagar i Halland 2018

Hotel Tylösand,
Halmstad

Ordföranden
Nämndtjänsteman

17 april

Dialog med
kommunstyrelsens
arbetsutskott

Dialog om psykisk ohälsa
Stadshuset, KungsInbjudna: Kungsbackanämnden, Kultur backa
och fritid, Fritid och folkhälsa

Presidiet
Tjänstemän

26 april

Sammanträde

Se protokoll

Nämnden
Nämndtjänstemän

Särörummet, stadshuset, Kungsbacka

4
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26 april

I anslutning till
sammanträdet:
Information om Drogförebyggande arbetet 2017 2020

Utvecklare från Kultur & Fritid,
Kungsbacka kommun,
informerar om den nya
handlingsplanen för det
alkohol- och drogförebyggande arbetet samt visar
den senaste statistiken inom
området från den nya
LUPPen (Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken, en
undersökning som görs i åk 8
och åk 2 på gymnasiet vart
tredje år).
Information även om resultatet av
länsstyrelsens och kommunernas
mätning av förekomst av narkotiska
preparat i halländska reningsverk

Särörummet, stadshuset, Kungsbacka

Nämnden
Nämndtjänstemän

26 april

Information från
RESAM

Information och dialog med
representant från RESAM

Särörummet, stadshuset, Kungsbacka

Nämnden
Nämndtjänstemän

2 maj

Möte med
förvaltningschefer
Kungsbacka

Kungsbacka,
stadshuset

Nämndtjänsteman
Strateg

7 maj

Länspresidium

Dialog kring kartläggning
psykisk hälsa som görs i
samverkan mellan
förvaltningarna för För- och
grundskola, Gymnasie- och
arbetsliv, Kultur och fritid,
Vård och omsorg samt Individ
och familj.
Lokala nämnders presidier
träffas

Hylte

Presidiet
Nämndtjänsteman

14 maj

Ordförandeträff

Ordföranden och vice
ordförande i Region Halland
träffas för information och
diskussion

Halmstad

Presidiet

5
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15 maj

LUPPEN –
Demokratidagar 2018

1. Återkoppla 2017 års
Luppen-resultat
2. Skapa dialog kring
ungdomars situation
3. Ta fram förslag på hur
kommunen kan arbeta
framåt kring några
utvalda teman

17 maj

Dialog

17 maj

Dialog

22 maj

Dialog

24 maj

Presidium

30 maj

Omvärldsbevakning

Utbildning i suicidprevention ”Psykisk
livräddning”

31 maj

Utbildning

7 juni

Sammanträde

Avslutningsdag i
Tylebäck, Halmstad
processledarutbildning Välmående ger
resultat
Se protokoll
Särörummet, stadshuset, Kungsbacka

Presentera och diskutera
Välmående ger resultat med
ledningsgruppen för
förvaltningen för Gymnasie- &
arbetsliv
Invånardialog arrangerad av
brottsförebyggande rådet
kring invånares upplevelse av
trygghet i Kungsbacka.
Lokala nämnders presidier
träffar regionstyrelsens utskott
och har dialog
Presidiet träffas inför nämnden

6
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Kungsbacka teater,
Kungsbacka

Vice ordförande
Ledamöter
Nämndtjänsteman
Strateg

Aranäsgymnasiet,
Kungsbacka

Strateg

Särö

Ordförande

Halmstad

Presidiet
Tjänsteman

Idalarummet,
stadshuset,
Kungsbacka
Hylte

Presidiet
Tjänstemän
Tjänsteman
Strateg
Nämnden
Tjänstemän

7 juni

11 juni

12 juni
11-13 juni
18 juni
21 juni

I anslutning till
sammanträdet: Dialog
med kuratorer från
ungdomsmottagningen,
Kungsbacka kommun
Ordförandeträff

Information och uppföljning från
nämndens dialog med
ungdomsmottagningen gällande Unga
och unga vuxnas psykiska hälsa

Särörummet, stadshuset, Kungsbacka

Nämnden
Tjänstemän

Ordföranden och vice ordförande i
Region Halland träffas för information
och diskussion

Halmstad

Presidiet

Möte med styr- och
Diskutera indikatorer kring fysisk och
analyschef i Kungsbacka psykisk hälsa hos barn och unga
kommun
kopplade till kommunens mål.
Rökfritt Sverige

Kungsbacka,
Vägmästaren.

Strateg

Dialog med Gymnasieoch arbetsmarknadsnämnden
Möte med Högskolan i
Halmstad

Samverkan kring olika frågor

Kungsbacka

Presidiet
Nämndtjänsteman

Halmstad,
regionkontoret

Strateg

Visby

Presidiet
Nämndtjänsteman
Strateg
Presidiet
Tjänstemän
Presidiet
Tjänstemän

Ordföranden

1-7 juli

Omvärldsbevakning

Information och dialog kring
utvärderingen av Välmående ger
resultat som forskare vid Högskolan i
Halmstad genomför.
Delta i Almedalsveckan

4-7 juli

Omvärldsbevakning

Delta i Almedalsveckan

Visby

16 aug

Presidium

Presidiet träffas inför nämnden

16 aug

Dialog

Dialog med För- och grundskolenämnden

Kabyssen, stadshuset,
Kungsbacka
Kabyssen, stadshuset,
Kungsbacka

22 aug

Studiebesök hos
Spelberoendeteamet i
Göteborg

Öka kunskapen om hur behandling av
spelmissbruk genomförs i Göteborg

7
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Göteborg

Presidiet
Nämndtjänstemän

30 aug kl 09:00

Sammanträde

Se protokoll

Omsorgens Hus,
Kungsbacka

Nämnden
Tjänstemän

30 aug

I anslutning till
sammanträdet:
Information och dialog
om Språkstart Halland

Representant från Språkstart Halland
informerar om språkstartspaketet

Omsorgens Hus,
Kungsbacka

Nämnden
Tjänstemän

4 sept

Länspresidium

Lokala nämnders presidier träffas

Falkenberg

5 sept
OBS onsdag

Presidium

Presidiet träffas inför nämnden

Tölörummet, stadshuset, Kungsbacka

Presidiet
Nämndtjänsteman
Presidiet
Tjänstemän

5 sept

Dialog

Fortsatt dialog med För- och
grundskolenämnden

Tölörummet, stadshuset, Kungsbacka

Presidiet
Tjänstemän

11 sept

Dialog

Lokala nämnders presidier
träffar regionstyrelsens utskott
och har dialog

Halmstad

Presidiet
Nämndtjänsteman

12 sept

Leverera Välmående

Kungsbacka teater

Nämndtjänsteman
Strateg

12 sept

Kurs psykisk livräddning

En heldag för skolledare och
elevhälsa samt
verksamhetschefer i andra
förvaltningar som möter barn
och unga om vikten av att
arbeta främjande för
välmående
En kurs i psykisk livräddning
med Suicidprevention i Väst

Peder Skrivares aula,
Varberg

Ledamöter

13 sept

Konferens
Tillväxtprojektet bjuder in till
Barnets häls och tillväxt i konferens gällande en
fokus
vindlande resa från mun till
rarm, till hjärna och tillväxt,
överväxt med riskfaktorer för
utveckling av barnfetma

Hallands sjukhus
Halmstad

Strateg

8
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17-18 sept

Mötesplats social
hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet
är ett forum för att utveckla
välfärden på ett socialt
hållbart sätt. Genom
kunskaps- och
erfarenhetsutbyte bidrar
mötesplatsen till minskade
hälsoskillnader och att
tillgodose människors
grundläggande behov och
rättigheter.

Uppsala

20 sept

Sammanträde

Se protokoll

20 sep

I anslutning till
sammanträdet:
Information och dialog
med processledare
gällande Välmående ger
resultat

27 sept

Föreläsning
Stärka föräldrar i sitt föräldraskap,
Föräldrar emellan:
skapa mötesplatser
Om ingen pratar om det,
hur ska man då veta?
Om nätpornografi
Ulrica Stigberg

Fyren, Snäckan,
Kungsbacka

1 okt

Ordförandeträff

Halmstad

Tölörummet, stadshuset, Kungsbacka
Processledare från Beda Hallbergs
Tölörummet, stadsgymnasium och Kollaskolan informerar huset, Kungsbacka
om sitt arbete med Välmående ger
resultat

Ordföranden och vice ordförande i
Region Halland träffas för information
och diskussion

9
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Presidiet
Strateg

Nämnden
Tjänstemän
Nämnden
Tjänstemän

Presidiet

2 okt

Föreläsning
Föräldrar emellan:
Energidrycker – en
hälsofara?
Marie Clasgård och
Mia Ericson

Stärka föräldrar i sitt föräldraskap,
skapa mötesplatser

Vittra Forsgläntan

11 okt heldag

Utvecklingsdag för
lokala nämnder

Gemensam utvecklingsdag för alla
lokala nämnder

Varbergs stadshotell

Nämnden
Tjänstemän

12 okt

Länspresidium

Lokala nämnders presidier träffas

Varberg

Ordföranden
Nämndtjänsteman

16 okt

Dialog

Dialog med kommunstyrelsens
arbetsutskott

Kungsbacka

Ordföranden
Nämndtjänsteman
Strateg

17 okt

Föreläsning
Föräldrar emellan:
Tonårshjärnan –
bemötandekoden till
tonåringen
Lena Skogholm

Stärka föräldrar i sitt föräldraskap,
skapa mötesplatser

Elof Lindälvs aula

Nämndtjänsteman

22 okt

Konferens

Värt att veta om ungas livssituation

Göteborg

Nämnden
Tjänstemän

23 okt

Lågaffektivt bemötande
– vad, hur och varför?

Utgångspunkten är att vi behöver
skaåa förändring och rätt
förutsättningar i omgivningen för att
alla barn och ungdomar ska utvecklas
och må bra

Varbergs teater,
Varberg

Ledamot

25 okt

Möte

Kunskapshöjande halvdag om
hemsjukvård i kommunen

Kungsbacka

Ordföranden

10
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25 okt

Föreläsning
Föräldrar emellan:
Pappaledigheten – det
sanna faderskapstestet?
Emanuel Karlsten och
Rasmus Persson
Inspirationsdag
Hur går det för Halland –
strategiskt forum

Stärka föräldrar i sitt föräldraskap,
skapa mötesplatser

Dagen handlar om inspiration, ny
Hotell Tylösand,
kunskap och spaning in i framtiden.
Halmstad
Utmaningar såväl globala som lokal,
vilka kunskaper kommer vi behöva i
framtiden, hur kommer morgondagens
innovationer att se ut, hur jämställda
och jämlika är vi i Halland

Presidiet
Ledamot
Nämndtjänsteman

26 okt

Presidium

Presidiet träffas inför nämnden

Hotell Tylösand,
Halmstad

Presidiet
Tjänstemän

5 nov

Ordförandeträff

Ordföranden och vice ordförande i
Region Halland träffas för information
och diskussion

Halmstad

Presidiet

5 nov

Seminarium

En frisk generation – vad ser vi för
resultat

Elektronen, Kungsbacka Ledamot
Strateg

6 nov

Utbildningsdag

Kungsbackas barnrättsdag

Presidiet

7 nov

Sammanträde

Se protokoll

7 nov

I anslutning till samman- Projektledare för friskvårdsgruppen
trädet:
yngre barn, ger en uppdatering av hur
Information och dialog
det går i projektet.

Biostaden Facklan,
Kungsbacka
Kungsbacka sjukhus,
sammanträdesrum
Tjolöholm
Kungsbacka sjukhus,
sammanträdesrum
Tjolöholm

8 nov

Utbildningsdag

Kungsbacka teater

Ledamöter
Strateg

26 okt

Kungsbackas barnrättsdag

11
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Fyren, Snäckans

Nämnden
Tjänstemän
Nämnden
Tjänstemän

8 nov

Föreläsning
Föräldrar emellan:
Det bästa med
självkänslan är att den
kan tränas upp!
Jana Söderberg

13 nov

Föreläsning
Stärka föräldrar i sitt föräldraskap,
Föräldrar emellan:
skapa mötesplatser
Inte perfekt men helt ok
– att leva ett gott liv som
förälder
Cajsa Tengblad
Presidium
Presidiet träffas inför nämnden

22 nov

Stärka föräldrar i sitt föräldraskap,
skapa mötesplatser

Elof Lindälvs aula

Elof Lindälvs aulas

Tölörummet, stadshuset, Kungsbacka
Fyren, Kungsbacka

Presidiet
Tjänstemän
Vice ordförande ev
Nämndtjänsteman
Strateg

22 nov

Föreläsning
Jakten på den perfekta
kroppen

En del i programmet psyklyftet, för att
stärka psykisk hälsa

23 nov

Utvecklingsdag

Att leda in i framtiden

Hotell Strandbaden,
Falkenberg

Nämnden
Tjänstemän

26 nov

Länspresidium

Lokala nämnders presidier träffas

Halmstad

Presidiet
Nämndtjänsteman

27 nov

Stärka föräldrar i sitt
föräldraskap, skapa
mötesplatser

Galaxen Onsalas

3 dec

Föreläsning
Föräldrar emellan:
Så lyfter vi våra barn
Mats Barre
Ordförandeträff

Halmstad

Presidiet

4 dec

Dialog

Ordföranden och vice
ordförande i Region Halland
träffas för information och
diskussion
Lokala nämnders presidier
träffar regionstyrelsens utskott
och har dialog

Halmstad

Presidiet
Nämndtjänsteman

12
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6 dec kl 16:30

Sammanträde

Se protokoll

Säröhus, Särö

13
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Nämnden
Tjänstemän

