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Lokala nämnden Laholm
Tid: kl. 15:00-18:00
Plats: Vallåsens värdshus

Ledamöter
Lars Fritzon (S), vice ordförande
Angela Magnusson (M)
Annalena Emilsson (C)
Eva M Larsson (MP)
Monica Yngvesson (S)
Nils-Erik Johansson (S)
Ersättare
Övriga
Eva Jadeling, Nämndtjänsteman
Alma Vodenicarevic, strateg

Margareta Bengtsson (M), ordförande

Yvonne Wijk, sekreterare
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1.

Justering 2018
LN LHM180001
Förslag till beslut
Laholmsnämnden beslutar att
 utse Eva M Larsson (MP), att jämte ordföranden justera protokollet

2.

Godkännande av föredragningslista 2018
LN LHM180002
Förslag till beslut
Laholmsnämnden beslutar att
 godkänna föredragningslistan

3.

Börja prata, en satsning för barns psykiska
hälsa – ansökan om finansieringsmedel

Ingrid Gustafsson 15:00

LN LHM180046
Förslag till beslut
Laholmsnämnden beslutar att
 avsatta 50.000 kr utvecklingsmedel från 2018 års budget för att
delfinansiera satsningen Börja prata, arbetet med att stärka anhöriga
barn på generell nivå i syfte att öka den psykiska hälsan.
Sammanfattning
”Börja prata” är ett projekt som samägs av Elevhälsan, Grundskolan och
Socialtjänsten i Laholms kommun. Sedan 2017 samarbetar kommunen även
med Halmstad Högskola. Syftet är att förebygga ohälsa och stärka den
psykiska hälsan övertid samt att utifrån arbetsmodellen medvetandegöra och
synliggöra för barn var man kan vända sig och hur man får hjälp som anhörig
till föräldrar med missbruk och/eller psykisk ohälsa samt våld i nära
relationer. Laholms kommun har ansökt om finansieringsmedel för att kunna
fortsätta arbetet med satsningen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse om finansieringsmedel (181204)
 Ansökan om 50 000 kronor till projektet Börja prata
Expedieras till
Ingrid Gustavsson, Laholms kommun
Avdelningen för ekonomistyrning och uppföljning

4.

Månadsrapport oktober 2018
LN LHM180010
Förslag till beslut
Laholmsnämnden beslutar att
 godkänna månadsrapporten
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Sammanfattning
Uppföljning gällande Laholmsnämndens verksamhet och ekonomi under
oktober månad.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Månadsrapport oktober 2018 (181204)
 Manadsrapport oktober 2018 Laholmsnamnden (181204)
Expedieras till
Regionstyrelsen

5.

Budget 2019
LN LHM180045
Förslag till beslut
Laholmsnämnden beslutar att
 fastställa upprättat förslag till budget 2019
Sammanfattning
Laholmsnämndens primära ansvar är att vara befolkningsföreträdare.
Nämnden ska utifrån de tre hållbarhetsprinciperna bidra till en positiv regional
utveckling. Genom nämndens arbete med inventeringar och bidrag till
behovsbedömningar ska nämnden medverka till att utveckla regionens mål
inom hälso- och sjukvård och regional utveckling.
Nämnden har fått resurser för att stärka det lokala hållbarhetsarbetet i
samverkan med kommunen och andra samhällsaktörer.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Budget 2019
 Budget Laholmsnämnden 2019 (181204)
Expedieras till
Regionstyrelsen

6.

Verksamhetsplan 2019
LN LHM180017
Förslag till beslut
laholmsämnden beslutar att
 ställa sig bakom framtaget förslag till verksamhetsplan 2019
 överlämna förslaget för beslut till ny nämnd 2019
Sammanfattning
Syftet med verksamhetsplanen är att peka ut nämndens inriktning och
prioriterade områden under 2019. Nämnden, har utifrån nämndens inriktning,
bearbetat verksamhetsinriktningen med utgångspunkt från nämndens
uppdrag och tilldelade mål för att öka nämndens leveransförmåga.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan 2019
 Verksamhetsplan 2019
Expedieras till
Regionstyrelsen

7.

Sammanträdesplan 2019
LN LHM180044
Förslag till beslut
Laholmsnämnden beslutar att
 godkänna följande sammanträdesdagar för år 2019
4 feb.
11 mars
15 april
20 maj
16 sep.
14 okt.
11 nov.
9 dec.
Sammanfattning
I enlighet med lokala nämnders reglemente i Region Halland § 8 (samt 6 kap.
§18 kommunlagen) ska nämnden besluta om sammanträdestider för
kommande år. Enligt förslag ligger nämndens sammanträdesdagar på en
måndag med start klockan 13:00.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - sammansträdesplan 2019
 Sammanträdesplan 2019
Expedieras till
Regionstyrelsen

8.

Samverkan för inkludering - DELMOS
LN LHM180048
Förslag till beslut
Laholmsnämnden beslutar att
 anteckna den lämnade informationen till protokollet.
Sammanfattning
Region Halland har sökte och beviljats statsbidrag från Delegationen mot
segregation, s.k. DELMOS, för att under hösten 2018 genomföra en
sektorövergripande kartläggning, behovsanalys och framtagning av plan för
fortsatt arbete för att motverka samt minska segregationen i Halland. Syftet
är att genom ett strategiskt, långsiktigt och kunskapsbaserat arbetssätt stärka
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samverkan för jämlika uppväxtvillkor för barn och unga 0-19 år. Målet med
arbetet kring samverkan för inkludering är att utveckla det befintliga
kunskaps- och samverkansarbetet för ett mer inkluderande samhälle, genom
att arbeta med två sammankopplade processer:
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse om DELMOS

9.

Samverkan Barn och unga
LN LHM180047
Förslag till beslut
Laholmsnämnden beslutar att
 anteckna den lämnade informationen till protokollet
Sammanfattning
Laholms kommuns verksamhetschefer tog under hösten 2017 fram en
uppdragsbeställning gällande samverkan kring målområdet Barn och unga.
En arbetsgrupp bestående av enhetschefer samt andra nyckelpersoner från
Kultur- och utvecklingsnämnden (KUN), Barn och ungdomsnämnden (BUN)
och Socialnämnden (SON) samt strateg för Laholmsnämnden arbetade till
och med 2018-11-21 med uppdraget.
Syftet var arbeta fram förslag på samverkansformer samt arbetssätt och
metoder med fokus på förebyggande arbete samt tidigt stöd kopplat till
målgruppen barn och unga. Målet var således att ta fram förslag på hur
Laholms kommun tillsammans med andra aktörer kan samverka inom det
förebyggande arbetet för barn och unga. Målgruppen för arbetet var primärt
barn och unga mellan 0 och 21 år. Arbetsprocessen präglades av stor
delaktighet, bland annat har dialoger med barn och unga, representanter från
kommunala verksamheter samt externa samverkansaktörer genomförts.
Dessutom anordnades en större tvärprofessionell workshop.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Samverkan Barn och unga
Expedieras till
Beslut ska inte skickas.

10.

Genomförda och planerade aktiviteter 2018
LN LHM180004
Förslag till beslut
Laholmsnämnden beslutar att
 notera genomförda och planerade aktiviteter 2018
 arbeta efter framtagen planering
Sammanfattning
Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Laholmsnämndens Genomförda
och planerade aktiviteter 2018.
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Genomförda aktiviteter 2018-11-06 --2018-12-04
 Föräldrar emellan - Föreläsning Stopp min kropp, 7 nov
 Samverkansberedning med kommunens presidier, 12 nov
 Att leda in i framtiden, 23 nov
 Föreläsning Bra mat för äldre, 29 nov
 Dialogmöte med regionstyrelsens utskott, 4 dec
Planerade aktiviteter 2018-12-05--2018-12-31
1. Dialogmöte med Regionpensionärsrådet, 5 dec
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Genomförda och planerade aktiviteter 2018
(181204)
 Genomförda och planerade aktiviteter 2018
Expedieras till
Beslut ska inte skickas

11.

Information från presidiet och
nämndtjänstemän
Förslag till beslut
Laholmsnämnden beslutar att
 godkänna och anteckna informationen till protokollet
Sammanfattning
Information lämnas om
 Munhälsa

12.

Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m
m
Förslag till beslut
Laholmsnämnden beslutar att
 lägga handlingarna till protokollet
Sammanfattning
Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet
Anmälningar
 LN LHM180003-22 § 76, Reviderade reglementen för styrelsen,
nämnder och revisorerna med anledning av ny kommunallag
 LN LHM180003-23 § 79, Region Hallands uppföljningsrapport 2
inklusive delårsbokslut 2018
 LN LHM180003-24 § 80, Föreslagna åtgärdsförslag 2018
 LN LHM180003-25 § 81, Fastställande av skattesats 2019
 LN LHM180003-26 § 273, Riktade hälsosamtal i Region Halland
 LN LHM180003-28 § 188 Region Halland månadsrapport januari september 2018
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 LN LHM180003-27 § 505, Sammanträdestider 2019 för utskotten
inom regionstyrelsen

7(57)

Börja prata, en satsning för
barns psykiska hälsa – ansökan
om finansieringsmedel
3
LN LHM180046
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
18-11-13

Diarienummer
LN
LHM180046

Regionkontoret
Social hållbarhet
Eva Jadeling
Nämndtjänsteman

Lokala nämnden Laholm

Börja prata, en satsning för barns psykiska hälsa – ansökan om
finansieringsmedel
Förslag till beslut
Laholmsnämnden beslutar att
- avsatta 50.000 kr utvecklingsmedel från 2018 års budget för att delfinansiera
satsningen Börja prata, arbetet med att stärka anhöriga barn på generell nivå i syfte
att öka den psykiska hälsan.

Sammanfattning
”Börja prata” är ett projekt som samägs av Elevhälsan, Grundskolan och
Socialtjänsten i Laholms kommun. Sedan 2017 samarbetar kommunen även med
Halmstad Högskola. Syftet är att förebygga ohälsa och stärka den psykiska hälsan
övertid samt att utifrån arbetsmodellen medvetandegöra och synliggöra för barn var
man kan vända sig och hur man får hjälp som anhörig till föräldrar med missbruk
och/eller psykisk ohälsa samt våld i nära relationer. Laholms kommun har ansökt om
finansieringsmedel för att kunna fortsätta arbetet med satsningen.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
50.000 kr utvecklingsmedel

Regionkontoret

Jörgen Preuss
T.f. Regiondirektör

Eva Jadeling
Nämndtjänsteman

Bilaga:
Tjänsteskrivelse från Ingrid Gustavsson, ordförande styrgruppen för Börja prata
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[Skriv text]
Beslutet ska skickas till
Ingrid Gustavsson, Laholms kommun
Avdelningen för ekonomistyrning och uppföljning
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Till
Lokala nämnden Laholm

TJÄNSTESKRIVELSE
20181108

”Börja prata”
Bakgrund
”Börja prata” är ett projekt som samägs av elevhälsan, grundskolan och socialtjänsten.
Styrgruppen består av rektor Magnus Bergkvist Parkskolan, enhetschef elevhälsan Sara Nilsson,
enhetschef socialtjänstens öppenvård Anders Rasmussen, socialsekr Anna Jarving
mottagningsfunktionen, projektledare aktivitet Ola Brandt FE , projektledare dokumentation,
Karin Tideman. Uppföljning, samordning ansvarar ordf i styrgruppen Ingrid Gustavsson
enhetschef familjehem/familjerätt för.
Sedan 2017 samarbetar vi med Halmstad Högskola, Jens Nygren professor i hälsoinnovation.
Projektet har sitt ursprung ur unga vuxnas tankar utifrån sina erfarenheter av att vara anhöriga
barn till föräldrar med missbruk/psykisk ohälsa/våld i nära relation och erfarenhet av
socialtjänsten. De satte fokus på barns bristande kunskap om problemområdet och var man
kunde få hjälp. De hade upplevelsen av att det tog lång tid att få hjälp men att när den väl kom
var den mycket bra.
När det gäller barn som anhöriga (till föräldrar med psykisk ohälsa, missbruk/beroende och våld
i nära relation) visar forskning på att (se tjänsteskrivelse 20180430):
• det är fyra till sju gånger högre risk att under ungdomstiden utveckla ett eget missbruk
eller kriminalitet.
• risken är mer än dubbelt så stor för att utveckla egen psykisk ohälsa i unga år.
• risken för självmordsförsök är tre gånger så hög för den här gruppen.
Syfte/Mål med arbetsmodellen ”Börja prata” är att
• förebygga ohälsa och stärka den psykiska hälsan över tid.
• utifrån arbetsmodellen medvetandegöra och synliggöra för barn var man kan vända sig
och hur man få hjälp som ett anhörigt barn till föräldrar med missbruk och/eller psykisk
ohälsa/våld i nära relation.

11(57)

2 (3)

Nuläge
Pilot I (16/17) skapade underlaget för modellen.
I Pilot II (17/18) testades även en före/efter mätningen i mindre skala (ca 35 barn). Resultatet
visade på en liten men signifikant positiv effekt på stärkt resiliens för de barn som deltagit i
projektet. Det är dock svårt att dra slutsatser på ett så litet underlag därav utökning av antal
elever och skolor i pilotår III.
Pilot III (18/19). De tre skolor som kommer delta är fördelade på olika delar av Laholms
kommun. (staden, Veinge och Våxtorp). Arbetsmodell och ett flertal uppföljningsinstrument är
framtagna för att mäta resultat, effekt och programtrohet. Vi kommer nu att testa av helheten
dvs modellen samt uppföljningsinstrumenten inkl före eftermätningen av barnens resiliens på ett
tillräckligt stort antal elever för att kunna dra slutsatser på effekt, resultat och programtrohet.

Samarbete med högskolan Halmstad (HH)
HH har varit behjälpliga med att bygga modellen och ta fram mätinstrument vilket innebär en
kostnad på strax under 200 000 som högskolan satsar/satsat. I det arbetet har Laholms kommun,
Karin Tideman sammanställt och hållit ihop arbetet med de olika utvärderingsdelarna. I lärandet
har även ingått en utvärdering i form av ”reflekterande vattentrappa” där resp yrkesgrupp fått
delge synpunkter/erfarenheter medan de andra lyssnat och som på så sätt kommit alla till del och
som bidragit till läroprocessen och samägandet av insatsen. Personal från skola, elevhälsa och
socialtjänst har bidragit med sin arbetstid, kunnande och engagemang.
HH är intresserade av fortsatt deltagande.
Prof Jens Nygren skriver att ett ”förslag är att till budgeten för den fortsatta implementeringen av Börja
prata ta med en budgetpost som gäller utvärderingen av resultat och effekt (som vi gjorde nu i Våxtorp)
och en budgetpost som gäller följeforskning för att utveckla en evidensgrund för Börja prata och
undersöka dess relevans för det valda effektmåttet resiliens. Sådan följeforskning är vi intresserade av att
medverka i och bidra med delfinansiering till.”
Följeforskning pågår nu.

Finansiering
För att kunna genomföra forskningen effekt/resultat som nämns ovan krävs ytterligare 300 000
för den forskningsinsats som HH kan göra (evidensgrund, programtrohet, effekt).
Länsstyrelsen har bidragit med 100 000 utifrån sitt ansvar att förebygga våld i nära relation.
Ansökan har även inlämnats till Region Halland, beslut har inte lämnats ännu.
Kontakter med Allmänna Barnhuset samt Socialstyrelsen har tagits. Allmänna barnhuset lyser ut
medel i dec 2018. Eftersom vi har en forskare knuten till oss har man gett ett positivt
förhandsbesked om medel. Socialstyrelsens medel är beroende av regleringsbrevet från
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socialdepartementet. Svårt att i dagsläget säga något om detta med anledning av det
parlamentariska läget.
Socialnämnden och Barn och Ungdomsnämnden har bidragit och bidrar till utvecklingen med
personella resurser från skolan, elevhälsan och socialtjänsten (både myndighet och
öppenvården). Socialtjänsten i kommunen har utöver de resurser som satsas i projektet viss
ekonomi avsatt för satsning på psykisk hälsa. Ev kan någon del av dessa kunna användas till
forskning.
Laholms kommun ansöker om 50 000 kr eller mer för arbetet med att stärka anhöriga barn på
generell nivå i syfte att stärka den psykiska hälsan.
Laholm 20181108
Ingrid Gustavsson
Ordf styrgruppen för ”Börja prata”
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2018-11-12

Diarienummer
LN
LHM180010

Regionkontoret
Styrning och stöd
Sofia Nygren
Nämndtjänsteman

Lokala nämnden Laholm

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

Sammanfattning
Uppföljning gällande Laholmsnämndens verksamhet och ekonomi under oktober
månad.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Bitr regiondirektör

Eva Jadeling
nämndtjänsteman

Bilaga:
Genomförda och planerade aktiviteter
Beslutet ska skickas till
Regionstyrelsen
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Datum 2018-11-07
Kontaktperson: Eva Jadeling
eva.jadeling@regionhalland.se

Månadsrapport - oktober 2018
Laholmsnämnden
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Uppföljning av resurser (Ekonomi och
medarbetare)

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.
Laholmsnämndens Månadsrapport oktober 2018. Belopp i tkr
Uppdrag

Laholmsnämnden

Budget

Utfall
jan-okt

Utfall %

Avvikels
e
[periodis
erad]

Progno
s

Avvikel
se B-P

804

478

59%

192

804

0

Arvoden och
ersättningar

662

440

66%

112

Kurs och konferens

50

27

53%

15

Kringkostnader

92

11

12%

66

430

214

50%

144

430

0

Varav intecknade

430

214

50%

144

Välmående ger
resultat

78

63

81%

Små barns
språkutveckling

30

6

18%

Ungdomar emellan

40

0

Föräldrar emellan

50

12

25%

Äldre emellan

30

17

57%

Psykisk hälsa

57

6

11%

Fysisk aktivitet på
recept

10

8

80%

Dialog

15

2

16%

Dialog

20

Friskvårdsgrupp

100

100

100%

1 234

692

56%

1 234

0

Politiker

Utvecklings
medel
folkhälsa

Total

336

Laholmnämnden 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 januari-oktober
är plus 336 tkr. Prognosen är ett utfall enligt budget.
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
Laholmsnämnden, Månadsrapport - oktober 2018 Okt 2018
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Utvecklingsmedel visar ett utfall som är lägre än budget för perioden januari-oktober. Utfallet
varierar över året. Prognos enligt budget.

Uppdrag
Uppdrag

Resultat janokt

Budget jan-okt

Budget 2018

Prognosticerat
resultat

Prognosticerad
avvikelse mot
budget 2018

Politik

478 tkr

670 tkr

804 tkr

804 tkr

0

Utveckling
folkhälsa

214 tkr

358 tkr

430 tkr

430 tkr

0

Summa lokala
nämndens
verksamhet

692 tkr

1 028 tkr

1 234 tkr

1 234 tkr

0
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Månadsuppföljning av styrning från
strategidokumenten

Aktivitetsstatus:

2.1 Strategiskt verka för att social hållbarhet, jämlik hälsa och
barnperspektivet framhålls och beaktas i
samhällsplaneringsprocessen.
Aktiviteter

Kommentar

Laholmsnämnden ska vara
en aktiv remissinstans i
Laholms kommuns
samhällsplaneringsarbete
med utgångspunkt i
riktlinjerna som
Laholmsnämnden beslutat
kring.

Laholmsnämnden är en aktiv remissinstans. Nämnden svarar på
alla inkomna remissen från Laholms kommun avseende
samhällsplanering utifrån de checklistor som är beslutade i
nämnden.

Laholmsnämnden ska aktivt
lyfta fram barnperspektivet i
det samhällsplaneringsarbete
där nämnden är delaktig.

Barnkonsekvensanalysen är framtagen och antagen i nämnden, den
lyfter fram barnperspektivet och är grundläggande vid remissarbete
som rör samhällsplaneringen.

2.2 Synliggöra barnperspektivet i de beslut som fattas samt i den
verksamhet nämnden medverkar i.
Aktiviteter

Kommentar

I samtliga beslut nämnden
fattar ska en
konsekvensanalys utifrån
barnperspektivet genomföras
och synliggöras för nämnden.

Den av nämnden antagna barnkonsekvensanalysen ligger till grund
för samtliga beslut nämnden fattar.

2.3 Bidra aktivt i Laholms kommuns arbete med att identifiera hur
en ny samverkansorganisation ska se ut med fokus på social
hållbarhet och jämlik hälsa.
Aktiviteter

Kommentar

Delta inför, under och vid
efterarbetet med
samverkanskonferensen den
14 februari.

Strateg deltog i en lunch-till-lunch träff 4-5/10 med kommunchefer
och styrgruppen (verksamhetschefer) för Samverkan barn och unga.
Strateg arbetar som del av projektgruppen fortsatt med det
avslutande arbetet, främst rapportskrivning och förberedelser inför
presentation på presidiesamverkan 12/11.
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Aktiviteter

Kommentar

Verka för att få till stånd en
mer strategisk
samverkansstruktur kring
gemensamma frågor med
Laholms kommun och övriga
relevanta parter.

Ett samverkansavtal har antagits av nämnden och Laholms
kommunfullmäktige. Strategen följer kommunens pågående
omorganisation och utveckling på nära håll med förhoppningen att
en långsiktig samverkan med kommunens verksamheter kan fås till
stånd.

Bidra till att ett
samverkansavtal upprättas
och efterlevs.

Ett samverkansavtal har antagits av nämnden och Laholms
kommunfullmäktige.

2.4 Samverka kring ett strategiskt arbete för att genom
kulturutövning stärka utsatta individer till att kunna återgå i
samhällslivet.
Aktiviteter

Kommentar

Bidra i planering inför,
genomförande under och
utvärderingsarbete av
projektet Kultur på Recept.

Projektet Kultur på recept (KuR) återupptogs under hösten och
projektstart är tänk att ske efter årsskiftet. Strateg och NT deltog på
ett arbetsmöte i oktober och följer utvecklingen. Nästa arbetsmöte är
tänkt att ske efter projektstart.

2.5 Stärk små barns språkutveckling
Aktiviteter
Utvärdera det läsevenemang
som genomfördes den 16
december i samverkan med
stadsbiblioteket i Laholms
kommun.
Samverkan med
barnavårdscentraler (BVC),
öppna förskolan, förskolor
och bibliotek (inkl
filialbibliotek och bokbuss)
och Region Hallands enhet
för Kultur och Skola kring
bokprojekt för att främja
läskunnighet i Laholm.

Kommentar

Genomfört

Ett inledande möte genomfördes i september 2018, strateg inväntar
återkoppling från deltagande aktörer gällande fortsatt samverkan.

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

Kommentar

Aktivt delta i nätverket
Föräldrar Emellan.

Strateg deltar kontinuerligt i nätverket FöräldrarEmellan. Nästa
föreläsning arrangeras 7/11, av Rädda Barnen.

Skapa en dialog med
Laholms ungdomar kring
frågor de är intresserade av,
vilka lösningar de har på
problematik där de själva
berörs samt möjliggöra
medskapande och

Laholmsnämnden, strateg och NT får inbjudan till kommunens
ungdomsforum vid behov (ämnen som berör vårt uppdrag).
Ungdomsforum är en etablerad arena där politiker och tjänstemän
möter ungdomar. Vi kan ta hjälp av ungdomssamordnaren att
genomföra dialoger med ungdomar. En dialog med ungdomar sker
förhoppningsvis i november/december, med utgångspunkt i Region
Hallands DELMOS-arbete och temat barn och ungas livsvillkor och
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Aktiviteter

Kommentar

kunskapsspridning med
ungdomar.

hälsa.

2.7 Samordna och genomföra utvecklingsarbetet Välmående ger
resultat (VGR).
Aktiviteter

Kommentar

Bygga upp ett långsiktigt
processledarstöd för det
lokala arbetet

Ingenting nytt att rapportera.

Följa upp och utvärdera
satsningen genom Högskolan
i Halmstad

Laholmsnämnden
Halmstad högskolas utvärdering av arbetet med Välmående ger
resultat påbörjades i maj 2017 och beräknas vara färdig hösten
2018. Arbetet fortsätter enligt plan. Högskolan genomförde en
delrapportering till Länspresidiet den 4 sep 2018.
Utvärderingsrapporten levereras i november.

Implementera ett
jämställdhetsperspektiv i
välmående ger resultats
moduler och process.

Utvecklingsarbete med Välmående ger resultat pågår enligt plan.

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

Utvecklingsarbete pågår enligt plan.

Skapa en struktur för
uppdatering av material

Laholmsnämnden
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. Håkan Cajander
(strateg social hållbarhet) för samtal i de den regionala
stödstrukturen skola/utbildning samt på regional nivå kring vikten av
att samverka i frågor som rör barn och ungas psykiska hälsa.

2.8 Samverka med kommunen kring frågor för att främja äldres
och anhörigas hälsa och mående.
Aktiviteter

Kommentar

Samverkan med
preventionsenheten i
Laholms kommun kring äldre
och anhöriga, t ex genom
Äldre Emellan.

En föreläsning om kost riktad till äldre genomförs 29/11, i
samverkan med preventionsenheten i Laholms kommun. Även en
föreläsning om munhälsa är under planering och förväntas
genomföras i början av december.
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2.9 I samverkan med Laholms kommun och övriga berörda aktörer
inleda arbetet med att skapa goda förutsättningar avseende
hälsa och psykosocialt mående för barn med fetma i Laholms
kommun.
Aktiviteter

Kommentar

Friskvårdsgrupper för barn
med fetmaproblematik i
Laholms kommun.

Följer plan. Tina Jönsson som är utsedd koordinator arbetar för fullt
med barnen. Flertal aktiviteter finns på schemat i höst. Ca 35
familjer är aktiva i projektet.

2.10 Följa och samverka kring arbetet med Fysisk aktivitet på
Recept (FaR).
Aktiviteter

Kommentar

Utbetalning till berörd
förening utifrån antal
utskrivna recept enligt FaR
(Fysisk aktivitet på recept).

Fortlöper enligt plan. Inga inkomna recept.

Föra en strategisk diskussion
med tjänstepersoner
tillhörande Hälso- och
Sjukvårdsutskottet kring att
avveckla FaR från lokala
nämnder.

Ingenting nytt att rapportera.

2.11 Utveckla samverkan och sprida kunskap gällande psykisk
hälsa hos barn och unga
Aktiviteter

Kommentar

Dialog med ungdomar kring
egna behov, lösningar och
tankar inför framtiden genom
Ungdomar Emellan.

UngdomarEmellan är inte aktuellt då kommunen redan har en
etablerad arena för dialoger med ungdomar, s.k. Ungdomsforum.
Det finns inget behov av att skapa nya forum. Laholmsnämnden
använder sig av befintligt forum för ungdomar i sitt dialogarbete
samt får inbjudan vid behov.

Samverkan med kommunen
utifrån elevhälsans förstudie
och LUPP:en.

Sker inom ramen för Laholms kommuns arbete med samverkan
kring barn och unga, där strateg ingår i projektgruppen. Lokala
nämnders kunskapsunderlag samt Laholms kommuns förstudie och
LUPP ligger till grund för arbetet.

Samverkan med vårdenheter
utifrån att sprida arbete med
psykisk hälsa.

Sker inom ramen för FöräldrarEmellan samt projektet Kultur på
recept (KuR), där vårdaktörer deltar. Vårdcentralen Helsa ingår i
nätverket FöräldrarEmellan, där strategen likaså ingår.
Vårdcentralen Centrum är projektledare för projektet Kultur på
recept där strateg samt NT samverkar och ingår.

Sprida resultatet efter dialog
och rapport om unga och
unga vuxnas psykiska hälsa
och livsvillkor.

Resulatspridning av rapporten om unga och unga vuxnas psykiska
hälsa och livsvillkor ingår i det kontinuerliga arbetet som NT och
strategen genomför. Spridningen sker i samtliga sammanhang där
psykisk hälsa berörs.
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Underskrifter

Lokal nämnd Laholm

____________________________
Margareta Bengtsson
Ordförande

Laholmsnämnden, Månadsrapport - oktober 2018 Okt 2018

26(57)

10(13)

4

Bilaga 1: Uppföljning av Grunduppdraget

4.1 I samverkan med övriga Lokala nämnder ta fram
behovsbedömningar och ge ett samlat underlag till
regionstyrelsen inför mål- och budgetprocessen
Aktiviteter

Kommentar

Ta del av, utveckla, sprida och
bidra till kartläggningar,
behovsbedömningar,
befolkningsstudier och analyser
med utgångspunkt i lokala
nämnders årshjul.

Pågår enligt plan.

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

Pågår enligt plan.

I samverkan med övriga lokala
nämnder ta fram ett gemensamt
kunskapsunderlag inför budget
2020.

Pågår enligt plan.

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

Kommentar

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

Pågår enligt plan.

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

Kommentar

Skapa strategier och rutiner för
löpande nämndsadministrativt
arbete.

Pågår enligt plan.

Revidera delegationsordningen för
Laholmsnämnden.
Skapa en struktur och samordna
den gemensamma verksamheten
för de lokala nämnderna.

Pågår enligt plan.
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Aktiviteter

Kommentar

Revidera delegationsordning för
Lokala nämnder.

Delegationsordningen revideras vid behov.

4.4 Samordning, beredning och utveckling av länspresidiets
arbete.
Aktiviteter

Kommentar

Bereda länspresidiets
sammanträden och frågor
tillsammans med övriga
nämndtjänstepersoner.

Pågår enligt plan.

4.5 Arbeta fram underlag som bokslut, uppföljningsrapporter och
verksamhetsplaner.
Aktiviteter

Kommentar

Genomföra uppföljningar av
verksamhet och ekonomi enligt
beslut av regionstyrelsen.

Pågår enligt plan.

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

Kommentar

Samverkansgrupp kring barn och
unga.

Ett färdigt förslag till en samverkansmodell har tagits fram och
färdigställs i rapportform. Den presenteras för politiken under
presidiesamverkan den 12 november 2018, därefter tas beslut kring
implementering och fortsatt arbete. Strateg deltar i kommunens
projektgrupp och nämnden samt NT tar del av förslag och arbete
kring samverkansmodell på presidiesamverkan. Detta innebär att en
fungerande samverkansgrupp för barn och unga inte kommer att
aktiveras förrän tidigast 2019.

Politisk presidiesamverkan kring
övergripande
kommungemensamma frågor.

Laholmsnämndens presidie och NT deltar i kommunens
presidiesamverkan. Senaste presidiesamverkan var 15/10 och
nästkommande är 12/11. Nämnden medverkar enligt
samverkansöverenskommelsen med Laholms kommun.

Samhällsplanering

Laholmsnämnden svarar på alla inkomna remisser kring
detaljplaner.

Strategisk samverkan med
Socialnämnden.

I väntan på en ny samverkansorganisation har Laholmsnämnden
genomfört ett antal dialogmöten med olika nämnder, där bland
Socialnämnden. Inga nya dialogmöten är planerade för året.

Strategisk samverkan med Barnoch utbildlningsnämnden.

I väntan på en ny samverkansorganisation har Laholmsnämnden
genomfört ett antal dialogmöten med olika nämnder, där bland Barnoch utbildningsnämnden. Inga nya dialogmöten är planerade för
året.
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4.7 Samverka med civilsamhället i gemensamma frågor i syfte att
stärka den sociala hållbarheten
Aktiviteter

Kommentar

Samverkan kring gemensamma
frågor med civilsamhället genom
nätverket Föräldrar Emellan.

Strateg deltar kontinuerligt i nätverket FöräldrarEmellan, där flera
civila aktörer deltar. Nästa föreläsning arrangeras 7/11, av Rädda
Barnen.

4.8 Utifrån Tillväxtstrategi för Halland och Hälso- och
sjukvårdsstrategi för Halland bidra till lokal förankring.
Aktiviteter

Kommentar

Föra fram innehållet i beslutade
styr- och strategidokument i
relevanta samverkansforum.

Pågår enligt plan.
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Budget 2019
5
LN LHM180045
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2018-11-12

Diarienummer
LN
LHM180045

Regionkontoret
Styrning och stöd
Sofia Nygren
Nämndtjänsteman

Lokala nämnden Laholm

Budget 2019
Förslag till beslut
Laholmsnämnden beslutar att
- fastställa upprättat förslag till budget 2019

Sammanfattning
Laholmsnämndens primära ansvar är att vara befolkningsföreträdare.
Nämnden ska utifrån de tre hållbarhetsprinciperna bidra till en positiv regional
utveckling. Genom nämndens arbete med inventeringar och bidrag till
behovsbedömningar ska nämnden medverka till att utveckla regionens mål inom
hälso- och sjukvård och regional utveckling.
Nämnden har fått resurser för att stärka det lokala hållbarhetsarbetet i samverkan
med kommunen och andra samhällsaktörer.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Bitr regiondirektör

Eva Jadeling
nämndtjänsteman

Bilaga: Laholmsnämndens budget 2019
Beslutet ska skickas till
Regionstyrelsen
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Bilaga

Laholmsnämndens budget 2019, belopp i tkr
Uppdrag

Laholmsnämnden

Politiker

Budget
730

Arvoden och ersättningar
Kurs och konferens
Kringkostnader
Utvecklingsmedel folkhälsa
Varav intecknade
Utvecklingsdagar
Välmående ger resultat
Kunskapsunderlag
Små barns språkutveckling
Föräldrar emellan
Fysisk aktivitet på recept
Psykisk hälsa
Dialog
Friskvårdsgrupp
Total

662
50
18
300
300
30
10
20
5
30
10
75
20
100
1 030
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2018-11-12

Diarienummer
LN
LHM180017

Regionkontoret
Styrning och stöd
Sofia Nygren
Nämndtjänsteman

Lokala nämnden Laholm

Verksamhetsplan 2019
Förslag till beslut
laholmsämnden beslutar att
- ställa sig bakom framtaget förslag till verksamhetsplan 2019
- överlämna förslaget för beslut till ny nämnd 2019

Sammanfattning
Syftet med verksamhetsplanen är att peka ut nämndens inriktning och prioriterade
områden under 2019. Nämnden, har utifrån nämndens inriktning, bearbetat
verksamhetsinriktningen med utgångspunkt från nämndens uppdrag och tilldelade
mål för att öka nämndens leveransförmåga.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Bitr regiondirektör

Eva Jadeling
nämndtjänsteman

Bilaga: Verksamhetsplan 2019
Beslutet ska skickas till
Regionstyrelsen
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Verksamhetsplanering - 2019 Laholmsnämnden
Delmål

Prioriteringsområden

Prioriteringar

Förvaltningens uppdrag

Aktiviteter

Delmål 1: Hög
attraktivitet

Halland, en region som
erbjuder attraktiva och socialt
hållbara mötesplatser, boendeoch livsmiljöer

Insatser som
utjämnar
hälsoskillnader

Verka för minskade skillnader
i hälsa genom långsiktigt
hälsofrämjande arbete

Tillsammans med lokala nämnder
utveckla ett kunskapsunderlag inför mål
och budget 2021

Delaktiviteter

Sprida och verka för implementering av
kunskapen från befolkningsstudien Hälsa
på lika villkor
Sprida och verka för implementering av
kunskapen från LUPP (Lokal uppföljning
av ungdomspolitiken)
Sprida kunskapsunderlaget "Sambandet
mellan mångbesökare och psykosociala
faktorer under barn- och ungdomsåren"
FaR (Fysisk aktivitet på recept): Verka för
att det finansiella stödet till de lokala
föreningarna övergår till annan aktör inom
Region Halland som kan skapa
långsiktiga förutsättningar för satsningen.
Under tiden fortsatta finansiera stödet på
nivå 1.
Kultur på recept: Samverka kring ett
strategiskt arbete för att genom
kulturutövning stärka utsatta individer till
att kunna återgå i samhällslivet.
Samverka med kommunen kring frågor för
att främja äldres och anhörigas hälsa och
mående.

Verka för att tillsammans med Laholms
kommun föra dialog med äldre kring
behov och önskemål om hälsa, ohälsa
och välmående.
Tillsammans med andra aktörer arbeta
för förbättrad tandhälsa hos äldre
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Delmål

Prioriteringsområden

Prioriteringar

Förvaltningens uppdrag

Aktiviteter

Främja lokal och regional
samverkan

Laholmsnämnden ska genom samverkan
med Laholms kommun medverka i
samhällsplaneringsarbetet redan på
idéstadiet för att tydliggöra och synliggöra
perspektiv utifrån hållbarhet och jämlik
hälsa.
Följa Laholms kommuns arbete kring den
nya samverkansstrukturen och vid behov
delta i detta arbete.

Fortsätta delta i Nätverk för styrning och
ledning.
Fortsätta delta i Beredningsgrupp för
hållbar tillväxt

Delmål 3: Fler
i arbete

Halland erbjuder alla barn och
unga goda och jämlika
förutsättningar

En god start i livet
Arbeta för goda och jämlika
uppväxtvillkor genom tidiga
insatser och satsningar på
barn och unga

Bidra till arbetet för att utveckla
regiongemensam analys och kartläggning
gällande barn och ungas livsvillkor och
hälsa (DELMOS, Delegation mot
Segregation)
Sprida kunskap om åtgärdsförslag
gällande ungas psykiska hälsa och verka
för att åtgärdsförslagen implementeras i
styrning och ledning av Region Halland
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Delaktiviteter

Verka för att samverkansavtalet mellan
Laholms kommun och
Laholmsnämnden efterlevs och
utvecklas.

Delmål

Prioriteringsområden

Prioriteringar

Förvaltningens uppdrag

Aktiviteter

Delaktiviteter

och i de halländska kommunerna.
Bidra till utvecklingen av föräldrastöd
Utveckla satsningen Välmående ger
resultat gemensamt med övriga lokala
nämnder
Stärka små barns språkutveckling

Verka för att Laholms kommuns
verksamheter får ökad kännedom om
Region Hallands satsning Språkstart
Halland.

Synliggöra barnperspektivet i de beslut
som fattas samt i den verksamhet
nämnden medverkar i.
Friskvårdsgruppen: Följa
samverkansarbetet mellan Laholms
kommun och Region Halland avseende
hälsa och psykosocialt mående för barn
med fetma i Laholm.
Utreda möjligheten att i samverkan med
Laholms kommun utveckla mötesplatser
och dialogforum för unga.
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Delfinansiera kostnaderna för en
projektledartjänst som koordinator för
attkunna upparbeta, genomföra och
utvärdera en friskvårdsgrupp för barn
medfetmaproblematik 6-18 år.

Sammanträdesplan 2019
7
LN LHM180044
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2018-11-12

Diarienummer
LN
LHM180044

Regionkontoret
Styrning och stöd
Sofia Nygren
Nämndtjänsteman

Lokala nämnden Laholm

Sammanträdesplan 2019
Förslag till beslut
Laholmsnämnden beslutar att
- godkänna följande sammanträdesdagar för år 2019
4 feb.
11 mars
15 april
20 maj
16 sep.
14 okt.
11 nov.
9 dec.

Sammanfattning
I enlighet med lokala nämnders reglemente i Region Halland § 8 (samt 6 kap. §18
kommunlagen) ska nämnden besluta om sammanträdestider för kommande år. Enligt
förslag ligger nämndens sammanträdesdagar på en måndag med start klockan
13:00.
Regionkontoret
Jörgen Preuss
Bitr regiondirektör

Eva Jadeling
nämndtjänsteman

Bilaga: Lokala nämndes sammanträdesplan 2019
Beslutet ska skickas till
Regionstyrelsen
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Samverkan för inkludering DELMOS
8
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2018-11-20

Diarienummer
LN
LHM180048

Regionkontoret
Regional utveckling
Alma Vodenicarevic
Social hållbarhetstrateg

Lokala nämnden Laholm

Samverkan för inkludering - DELMOS
Förslag till beslut
Laholmsnämnden beslutar att
-anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Sammanfattning
Region Halland har sökte och beviljats statsbidrag från Delegationen mot
segregation, s.k. DELMOS, för att under hösten 2018 genomföra en
sektorövergripande kartläggning, behovsanalys och framtagning av plan för fortsatt
arbete för att motverka samt minska segregationen i Halland. Syftet är att genom ett
strategiskt, långsiktigt och kunskapsbaserat arbetssätt stärka samverkan för jämlika
uppväxtvillkor för barn och unga 0-19 år. Målet med arbetet kring samverkan för
inkludering är att utveckla det befintliga kunskaps- och samverkansarbetet för ett mer
inkluderande samhälle, genom att arbeta med två sammankopplade processer:
1. Utveckla en regiongemensam uppföljning och genomföra regionala analyser
om barn och ungas livsvillkor samt hälsa.
2. Utifrån barnperspektivet och regiongemensamma kunskapsunderlag om barn
och ungas livsvillkor samt hälsa förbättra samverkan mellan region, kommun,
länsstyrelse, civilsamhälle och andra aktörer.

Bakgrund
Delegationen mot segregation är en nyinrättad myndighet och har bland annat
ansvar för att i enlighet med förordning (2018:118) fördela statsbidrag till kommuner
och landsting/regioner för att minska samt motverka segregation. Bakgrunden till
Region Hallands ansökan är att det finns växande skillnader inom och mellan
kommunerna gällande hälsa, socioekonomi, utbildningsnivå m.m. Insamling och
spridning av kunskap är en väsentlig utgångpunkt vid ett systematiskt arbete och ett
gemensamt kunskapsunderlag är av grundläggande betydelse samverkans- och
utvecklingsarbete. I Halland har den vuxna befolkningens hälsa sedan länge följts
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upp, därav finns det goda kunskaper om vuxnas hälsa och de utmaningar som finns.
Däremot saknas motsvarande faktaunderlag gällande barn och unga, således ett
gemensamt underlag för ett systematiskt och långsiktigt utvecklingsarbete. I
dagsläget samlas data in lokalt genom exempelvis barnhälsovården, elevhälsan och
lokala ungdomsenkäter, men det finns inte möjlighet att sammanställa data på en
mer övergripande nivå och följa utvecklingen över tid.
I Halland finns inom olika sakområden en välutvecklad struktur för samverkan mellan
kommuner och region, exempelvis skola, socialtjänst samt närliggande hälso- och
sjukvård. Samtidigt finns det utmaningar gällande frågor som kräver samverkan
mellan olika sakområden och organisatoriska nivåer. Det saknas även en effektiv
struktur för samverkan med civilsamhället när det gäller barn och ungas
uppväxtvillkor.

Tidsplan
Under november genomfördes två dialoger i respektive kommun. En med
verksamheter, dvs. representanter med uppdrag att arbeta med barn och ungas,
samt en med ungdomar som led i ett medskapande arbete med den berörda
målgruppen. Under december genomförs behovsanalysen utifrån de genomförda
dialogerna och annat relevant material. Utifrån detta gör sedan även en plan för det
fortsatta arbetet. Det framtagna underlaget, dvs. kartläggningen, behovsanalysen
och planen för fortsatt arbete, sammanställd i en slutrapport som lämnas in i slutet av
januari 2019.

Dialoger i Laholm
Laholmsnämnden har deltagit i processen på så vis att två dialog har planerats och
genomförts. Dialogen med representanter från Laholms kommun samt
socialhållbarhetsstrategen för nämnden genomfördes den 8 november och hade
fokus på att kartlägga kunskapsunderlag, nuvarande arbete samt behov. Dialogen
med ungdomar genomfördes den 26 november med syftet att samla in kunskap om
hur det är att utifrån ett jämlikhetsperspektiv vara ung samt växa upp i ett område och
kommun. Utöver dialogerna har skriftligt kunskapsunderlag, såsom LUPP, Förstudien
samt rapporter från ungdomskonferenser lämnats över till ansvariga för arbetet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Tf Regiondirektör

Eva Jadeling
Nämndtjänsteman
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Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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Samverkan Barn och unga
9
LN LHM180047
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2018-11-22

Diarienummer
LN
LHM180047

Regionkontoret
Regional utveckling
Alma Vodenicarevic
Social hållbarhetstrateg

Lokala nämnden Laholm

Samverkan Barn och unga
Förslag till beslut
Laholmsnämnden beslutar att
- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Sammanfattning
Laholms kommuns verksamhetschefer tog under hösten 2017 fram en
uppdragsbeställning gällande samverkan kring målområdet Barn och unga. En
arbetsgrupp bestående av enhetschefer samt andra nyckelpersoner från Kultur- och
utvecklingsnämnden (KUN), Barn och ungdomsnämnden (BUN) och Socialnämnden
(SON) samt strateg för Laholmsnämnden arbetade till och med 2018-11-21 med
uppdraget.
Syftet var arbeta fram förslag på samverkansformer samt arbetssätt och metoder
med fokus på förebyggande arbete samt tidigt stöd kopplat till målgruppen barn och
unga. Målet var således att ta fram förslag på hur Laholms kommun tillsammans med
andra aktörer kan samverka inom det förebyggande arbetet för barn och unga.
Målgruppen för arbetet var primärt barn och unga mellan 0 och 21 år.
Arbetsprocessen präglades av stor delaktighet, bland annat har dialoger med barn
och unga, representanter från kommunala verksamheter samt externa
samverkansaktörer genomförts. Dessutom anordnades en större tvärprofessionell
workshop.

Bakgrund
Den psykiska ohälsan i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990-talet och klassas som
ett av de stora folkhälsoproblemen i dagens samhälle. Likaså har andelen unga och
unga vuxna med nedsatt psykiskt välbefinnande ökat de senaste decennierna, såväl
i Sverige som Laholm. Det finns en tydlig tendens att barn och unga i en ökad
utsträckning känner ängslan, oro och ångest. Enligt Laholms kommuns prioriterade
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mål för 2018 ska barn och unga ges förutsättningar för en bra start i livet, utifrån
behov ska tidiga insatser samt stöd till föräldrar ges. Den kommunala förstudien Barn
och ungas psykiska hälsa (2017) visar på en ökad ohälsa bland barn och unga,
studien pekar dessutom på en rad förbättrings- och utvecklingsområden kopplat till
psykisk hälsa. Förstudien ligger tillsammans med andra rapporter till grund
uppdragsbeställning gällande samverkan.

Samverkansmodell och rekommendationer
Uppdraget resulterade i en framtagen samverkansmodell, som förespråkar
samverkan inom kommunens olika verksamheter samt med externa aktörer.
Samverkansmodellen omfattar långsiktig, främjande och förebyggande samverkan
på fyra nivåer, en på politisk nivå och resterande på tjänstemannanivå. Samverkan
sker inom fyra grupper; samverkansberedning, kommunens ledningsgrupp,
resursgrupp och en eller flera uppdragsgrupper. Inom kommunens ledningsgrupp
ingår en målområdesansvarig som har särskilt ansvar för och fokus på målområdet
Barn och unga. Kommunens ledningsgrupp formulerar gemensamt övergripande
uppdrag, vilka resursgruppen sedan arbetar vidare med och tydliggör. Inom
resursgruppen finns en målområdesstrateg, vilken har en processledande roll och
som samverkar nära målområdesansvarig. Det formulerade uppdraget skickas sedan
till en eller flera behovsanpassade uppdragsgrupper, vilka utformar en plan samt
genomför strategiskt arbete.
Uppdragsbeställningen resulterade även i ett antal tillhörande rekommendationer,
med utgångpunkt i tre komponenter som är väsentliga vid samverkan: styrning och
ledning, struktur och samsyn. En tydlig styrning och ledning på samtliga
ledningsnivåer är avgörande för en välfungerande samverkan, där av
rekommenderas att politiken fokuserar på att formulera vad och att kommunens
ledningsgrupp ansvarar för den övergripande samverkansstrukturen. En
framgångsrik samverkan kräver även struktur, som omfattas av en tydlig
arbetsfördelning, rutiner och en samordnande funktion. Samverkan kräver även
samsyn, där en ökad kommunkunskap samt gemensamma värderingar och begrepp
är grundläggande faktorer.

Laholmsnämndens roll och förhållning till samverkan
Laholmsnämndens har som nämnt varit representerade i arbetsgruppen, social
hållbarhetsstrategen har kontinuerligt varit delaktig i arbetsprocessen samt bidragit
med kunskap och underlag. Strategen har bl.a. förmedlat lokala nämnders
kunskapsunderlag gällande unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor till
såväl arbetsgruppen som i andra sammanhang. Laholmsnämnden har dessutom
deltagit i aktiviteter och dialoger, såsom workshopen, ungdomsdialoger och
presentationer.
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Laholmsnämnden ser sin naturliga roll på samtliga nivåer i den nya
samverkansstrukturen, vilket har uttryckts såväl muntligt vid olika sammanhang som
skriftligt i uppdragets slutrapport. Nämnden önskar att som en aktiv part delta i
samverkansberedningen, att nämndtjänstemannen deltar vid den kommunala
ledningsgruppens sammanträden samt att social hållbarhetsstrategen ingår i
resursgruppen.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Tf Regiondirektör

Eva Jadeling
Nämndtjänsteman

Beslutet ska skickas till
Beslut ska inte skickas.
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Genomförda och planerade
aktiviteter 2018
10
LN LHM180004
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2018-11-21

Diarienummer
LN
LHM180004

Regionkontoret
Styrning och stöd
Yvonne Wijk
Nämndtjänstemansekreterare

Lokala nämnden Laholm

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

Sammanfattning
Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Laholmsnämndens Genomförda och
planerade aktiviteter 2018.

Genomförda aktiviteter 2018-11-06 – 2018-12-04
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Föräldrar emellan - Föreläsning Stopp min kropp! 7 nov
Samverkansberedning med kommunens presidier, 12 nov
Att leda in i framtiden, 23 nov
Länspresidiet Halmstad, 26 nov
Föreläsning Äldres mat, 29 nov
Dialogmöte med regionstyrelsens utskott, 4 dec

Planerade aktiviteter 2018-12-05 - 2018-12-31
1. Dialogmöte med regionpensionärsrådet, 5 dec
Regionkontoret
Jörgen Preuss
Bitr regiondirektör

Eva Jadeling
Nämndtjänsteman

Bilaga: Genomförda och planerade aktiviteter 2018
Beslutet ska inte skickas
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[Skriv text]
-
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Genomförda och planerade aktiviteter 2018

Laholmsnämnden

Reviderad 2018-08-28
Dag

Aktivitet

14 jan

Samverkanskonferens

15 jan

Länspresidiet

16 jan

Dialog med
kommunstyrelsen

16 jan

Föreläsning

18 jan

Dialog preventionsenheten

Syfte

Plats

Deltagare
Nämndtjänsteman
Strateg

Laholm

Presidiet
Nämndtjänsteman

Stadshuset
Laholm

Ordförande
Nämndtjänsteman

Föreläsning Hur påverkar fysisk
aktivitet din hjärna?

Campus
Laholm

Ordförande
Ledamöter
Nämndtjänsteman
Nämndtjänsteman
Strateg

Dialogmöte med
regionstyrelsens
utskott
30 jan Nationella
– 1 feb nätverksträffen 2018

Dialogmöte mellan lokala
nämnders presidier och
regionstyrelsens utskott
Nationell nätverkskonferens –
Hälsa och demokrati

Borgsalen

Presidiet
Nämndtjänsteman

Hotel Tylösand

Ordförande
Vice ordförande
Nämndtjänsteman

5 feb

Presidiet
Laholmsnämnden

Presidiet träffas inför nämnden

Stadshuset
Laholm, Duvan

12 feb

Samverkansberedning

Presidiet
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
Presidiet
Nämndtjänsteman

23 jan

Lokala nämnders presidier träffas
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Laholmsnämnden

Reviderad 2018-08-28
14 feb

Samverkanskonferens

Nämndtjänsteman
Strateg

19 feb

Laholmsnämnden

Se protokoll

Stadshuset
Laholm, Duvan

26 feb

Presidiet
Laholmsnämnden

Presidiet träffas inför nämnden

Stadshuset,
Falken

27 feb

Presentation på
kommunfullmäktige

Presentation av rapporten Unga,
unga vuxnas psykiska ohälsa och
livsvillkor på kommunfullmäktige

Stadshuset

27 feb

Möte kring projekt
Barnfetma

Uppstartsmöte kring projektet för
barn med fetmaproblematik i
Laholm

13
mars

Dialog kring
dialogarbetets rapport

13
mars

Föräldrar emellan

Dialog, workshop kring
Aktivitetshuset
dialogarbetet och rapporten Unga,
unga vuxnas psykiska hälsa och
livsvillkor
Föreläsning ” Med känsla för barns Laholms teater
självkänsla”

19
mars

Länspresidiet

Lokala nämnders presidier träffas

Kungsbacka

Presidiet
Nämndtjänsteman

9 april

Dialogmöte med BUN

I anslutning till presidiet
dialogmöte med BUN kring
samverkansfrågor

Stadshuset
Laholm, Duvan

Presidiet
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
Richard Mortenlind

Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
Presidiet
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
Ordförande
Nämndtjänsteman
Nämndtjänsteman
Strateg
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Laholmsnämnden
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9 april

Presidiet
Laholmsnämnden

Presidiet träffas inför nämnden

Stadshuset,
Laholm, Duvan

12-13
april

Synapsen –
Ledarskapsdagar

Synapsen – Digitalisering ett
förändrat arbetsliv

Hotel Tylösand

23
april

Laholmsnämnden
(heldagsmöte)

Se protokoll

Lögnäs gård

7 maj

Länspresidiet

Lokala nämnders presidier träffas

Hylte

21 maj Presidiet
Laholmsnämnden

Presidiet träffas inför nämnden

Stadshuset
Laholm, Duvan

22 maj Dialogmöte med RSau

Dialogmöte mellan lokala
nämnders presidier och RS-au

Borgsalen

4 juni

Laholmsnämnden

Se protokoll

Jobbcenter
Laholm

4 juni

Information om
Välmående ger
resultat

Lars Bäcklund är inbjuden till
Jobbcenter
nämndsmötet för att inforrmera om
arbetet med Välmående ger
resultat samt From Great To
Excellent
Presidiet träffas inför nämnden
Stadshuset
Laholm, Duvan

15 aug Presidiet
Laholmsnämnden
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Presidiet
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
Presidiet
Nämndtjänsteman
Presidiet
Nämndtjänsteman
Stratet
Nämndsekreterare
Presidiet
Nämndtjänsteman
Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
Lars Bäcklund
Presidiet
Nämndtjänsteman
Strateg

Genomförda och planerade aktiviteter 2018

Laholmsnämnden

Reviderad 2018-08-28
Nämndsekreterare

27 aug Laholmsnämnden

Se protokoll

27 aug Information om projekt
kring barntetma

Tina Jönsson dietist informerar om Laholms
projektet kring barnfetma
Vandrarhem

4 sep

Lokala nämnders presidier träffas

Falkenberg

10 sep Presidiet
Laholmsnämnden

Presidiet träffas inför nämnden

11 sep Dialogmöte med RSau

Dialogmöte mellan lokala
nämnders presidier och RS-au

Stadshuset
Presidiet
Laholm, Falken Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
Borgsalen
Presidiet
Nämndtjänsteman

Länspresidiet

Laholms
Vandrarhem

Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
Tina Jönsson
Presidiet
Nämndtjänsteman

19 sep Dialogmöte med KUNs
presidie
24 sep Laholmsnämnden

Se protokoll

4 okt

Länsstyrelsen bjuder in till
utbildningsdag för ökade
kunskaper inom hedersrelaterat
våld och förtryck

Ubildningsdag
Hedersrelaterat våld
och förtryck

Stadshuset
Laholm, Duvan

Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
Stadsbiblioteket Nämndtjänsteman
Halmstad
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11 okt

Utvecklingsdag

Gemensam utvecklingsdag för
lokala nämnder

Varberg
Vartbergs
stadshotel

Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
Presidiet
Nämndtjänsteman

12 okt

Länspresidiet

Lokala nämnders presidier träffas

Varbergs
stadshotell
heldag

22 okt

Presidiet
Laholmsnämnden

Presidiet träffas inför nämnden

Stadshuset
Laholm, Duvan

22 okt

Föreläsning Att bli
världsmästare i sitt
eget liv

Föreläsning med Mia Börjesson
arrangör Björbäcks Ryttarförening

Solbackens
bygdegård

5 nov

Laholmsnämnden

Se protokoll

Stadshuset
Laholm,
Campus

Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekretare

7 nov

Föräldrar emellan

19 nov Presidiet
Laholmsnämnden

Presidiet träffas inför nämnden

Stadshuset
Laholm, Duvan

26 nov Länspresidiet

Lokala nämnders presidier träffas

Halmstad

Presidiet
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
Presidiet
Nämndtjänsteman

Presidiet
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare

12 nov Samverkansberedning
med kommunens
presidier
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29 nov Föreläsning Bra mat
för äldre

Lingården

Presidiet
Nämndtjänsteman
Strateg

4 dec

Dialogmöte med RSau

Dialogmöte mellan lokala
nämnders presidier och RS-au

Borgsalen

Presidiet
Nämndtjänsteman

4 dec

Laholmsnämnden

Se protokoll

Vallåsens
värdshus

Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg
Nämndsekreterare
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