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Lokala nämnden Kungsbacka
Tid: kl. 13:00-16:00
Plats: Sammanträdesrum Småbräkorna, Fyren, Kungsbacka

Ledamöter
Mikael Delin (S), vice ordförande
Charlotte Wallenstein (M)
Sofie Sandell (C)
Ulrika Högstrand (KD)
Åsa Andersson (S)
Tommy Bech (SD)
Ersättare
Övriga
Karin Jansson, nämndtjänsteman/strateg

Christian Johansson (M), ordförande

Agneta Sjögren, sekreterare
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1.

Justering
LN KBA190001
Förslag till beslut
Lokala nämnden Kungsbacka beslutar att
 utse Mikael Delin (S) att jämte ordföranden justera protokollet

2.

Godkännande av föredragningslistan
LN KBA190002
Förslag till beslut
Lokala nämnden Kungsbacka beslutar att
 godkänna den utsända föredragningslistan

3.

Lokala nämnders kunskapsunderlag inför
mål och budget 2021
LN KBA190015
Förslag till beslut
Lokala nämnden Kungsbacka beslutar att
 godkänna kunskapsunderlaget ”Förebygga suicid på befolkningsnivå
– ett kunskapsunderlag av Region Hallands lokala nämnder”
 godkänna informationen avseende förändring i tidsplan och
implementeringsprocess gällande det kommande
kunskapsunderlaget om mångbesökare i vården
 ge förvaltningen uppdrag att ta fram ett förslag på arbetsprocess inför
kommande års mål- och budgetprocesser
Sammanfattning
Lokala nämnder har under flera års tid tagit fram kunskapsunderlag som efter
beslut i samtliga nämnder skickats vidare till Regionstyrelsen. Grunden för
framtagandet av kunskapsunderlagen har varit de behov och
samhällsutmaningar som lokala nämnder gemensamt identifierat inom ramen
för sitt uppdrag. Resultatet har blivit de underlag som de lokala nämnderna
har lämnat till Region Halland mål- och budgetprocesser. Utgångspunkten i
underlagen har varit att identifiera behov och samhällsutmaningar där
samhällets olika aktörer kan arbeta tidigt förebyggande både tillsammans och
enskilt i syfte att stärka den hållbara utvecklingen och skapa en jämlik hälsa.
De senaste årens kunskapsunderlag har fokuserat på frågan om ungas
livsvillkor och psykiska hälsa ur olika perspektiv, baserat på de många
signalerna i bland annat olika befolkningsundersökningar om en ökande
psykisk ohälsa hos målgruppen.
Inför mål- och budgetprocessen 2020 valde de lokala nämnderna att
undersöka kopplingen mellan mångbesökare i sjukvården och psykosociala
faktorer under barn- och ungdomsåren. Resultatet av den forsknings- och
kunskapsöversikt som genomfördes visade på en stark koppling mellan
bristande uppväxtvillkor och mångbesök i sjukvården. Parallellt med
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forsknings- och kunskapsöversikten påbörjades också ett arbete med en
fördjupad analys med utgångspunkt i Region Hallands datalager. Den
fördjupade analysen genererade ett antal intressanta frågor att arbeta vidare
med, vilka blev grunden för lokala nämnders kunskapsunderlag inför måloch budgetprocessen 2021.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Lokala nämnders kunskapsunderlag inför mål och
budget 2021, bilaga suicid
 Kunskapsunderlag suicid
Expedieras till
Regionstyrelsen

4.

Diskussion inriktningsmål
Förslag till beslut
Lokala nämnden Kungsbacka beslutar att
 anteckna informationen till protokollet
Sammanfattning
Diskussion om nästa steg utifrån verksamhetsinriktning.

5.

Dialog med regionstyrelsens utskott 2019
LN KBA190006
Förslag till beslut
Lokala nämnden Kungsbacka beslutar att
 anteckna den lämnade informationen till protokollet
Sammanfattning
Dialogmöte mellan lokala nämnder och regionstyrelsens utskott är ett
samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämnders
uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar
Mötet den 16 december ställs in.
Vid sammanträdet den 17 oktober ges en återkoppling från dialogmötet den
24 september med regionstyrelsens utskott.
Agenda
1. Uppföljningsrapport. Nuläge och planer framåt för arbete kopplat till barn
och ungas psykiska hälsa och välmående.
Regionstyrelsens utskott och lokala nämnder informerar om aktuella
processer, inklusive beskrivning av aktuellt arbete i Laholms kommun.
Inbjudna gäster: Linda Erlandsson, Laholms kommun. Alma Vodenicarevic,
strateg Lokal nämnd Laholm.
2. Information om utveckling inom hälso och sjukvården kring Psykisk hälsa
och vårt gemensamma arbete utifrån nationella och lokala
kunskapsunderlag. Regionstyrelsens utskott önskar dialog med lokala
nämnder.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Dialog med regionstyrelsens utskott
Expedieras till
Beslutet expedieras inte

6.

Information från presidium och
tjänstepersoner
Förslag till beslut
Kungsbackanämnden beslutar att
 godkänna och anteckna den lämnade informationen till protokollet
Sammanfattning
Lokala nämnden Kungsbacka delges följande information.
 Fördjupning tidigare kunskapsunderlag
 Länspresidium i Varberg 11 oktober – Christian, Mikael
 Rapport från dialog med Kultur & Fritids presidium
 Språkstart Halland i Kungsbacka
 Utbildningstillfällen psykisk livräddning
 Nytt kommunikationsmaterial
 Återkoppling från Politikernätverk Medborgardialog och samverkan
med civilsamhället, 4 juni - Mikael
 Psyklyftet, 4 - 25 november
 Inbjudan Barnrättskonferens, 20 november, Kungsbacka
Beslutsunderlag
 Lokala nämnder flyer
 Psyklyftet-program-2019
 Inbjudan barnrättskonferens Kungsbacka 20 nov 2019

7.

Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Kungsbackanämnden beslutar att
 anteckna inkomna skrivelser till protokollet
Sammanfattning
Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet.
Anmälningar
 LN KBA190014-14
Regionstyrelsen.

§155 RS Sammanträdesplanering 2020 för
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