Datum 2020-01-29
Kontaktperson: Katrin Håkansson
Katrin.hakansson@regionhalland.se

Årsredovisning 2019
Lokal nämnd Falkenberg

Innehållsförteckning
1 Sammanfattning ....................................................................................................3
2 Regional tillväxt och utveckling...........................................................................5
2.1 Årets fokusområden ...................................................................................................5
2.1.1 Hög attraktivitet .......................................................................................................5
2.1.2 Fler i arbete ...........................................................................................................10

3 Ekonomi ...............................................................................................................14
3.1 Ekonomiskt resultat .................................................................................................15
3.1.1 Kostnads- och intäktsutveckling ............................................................................16
3.1.2 Resultathantering ..................................................................................................16

4 Underskrifter........................................................................................................18
Bilagor
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, kunskapsspridning om psykisk hälsa och suicidprevention, LN Fbg

Lokal nämnd Falkenberg, Årsredovisning 2019

2(18)

1

Sammanfattning

Lokala nämnder får sitt uppdrag från regionfullmäktige och regionstyrelsen. Uppdraget
innebär att lokala nämnder, genom sitt arbete med inventeringar och bidrag till
behovsbedömningar medverkar till att utveckla regionens mål inom hälso- och sjukvård och
regional utveckling. Nämnderna medverkar också till Region Hallands verksamheter i frågor
som påverkar verksamheterna, detta genom lokal förankring och utvecklade
samverkansformer samt gränsöverskridande arbete med civilsamhället och länets
kommuner. I nämndernas uppdrag ingår även att genom dialoger och samråd bidra till lokal
förankring av inom regionen fattade beslut.
Nämnderna ska i sitt arbete beakta den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten,
Agenda 2030 och de globala målen samt intentionerna i FN:s konvention för barns
rättigheter för att bidra till en positiv regional utveckling.
Under 2019 har lokala nämnder haft i uppdrag att särskilt prioritera:
• En god start i livet
• Insatser som utjämnar hälsoskillnader
Inom ramen för dessa prioriteringar och med utgångspunkt i reglementet ska lokala nämnder
arbeta för en långsiktigt strategisk utveckling genom att föra dialog med invånare och lokala
aktörer, samla och sprida kunskap och främja samverkan. Nedan sammanfattas hur lokala
nämnder arbetar systematiskt utifrån kunskap, utveckling och samverkan.
Bedömningen är att nämnden har en god måluppfyllelse när det gäller uppdrag och
aktiviteter för verksamhetsåret 2019. Nämnden har ett ekonomiskt överskott efter
verksamhetsåret.

Kunskap
Region Hallands lokala nämnder arbetar med fokus på hallänningens behov för att främja
god och jämlik hälsa, bland annat genom att ta fram och sprida gemensamma
kunskapsunderlag. Nämnderna har sedan flera år tillbaka haft ett ökat fokus på psykisk
ohälsa, särskilt hos unga och unga vuxna. Det har bland annat resulterat i ett antal
kunskapsunderlag som syftar till att bredda och fördjupa förståelsen inom området psykisk
ohälsa samt fungerat som stöd i regionalt och lokalt utvecklingsarbete och beslutsfattande.
Under 2019 har de lokala nämnderna tagit fram två gemensamma kunskapsunderlag, att
förebygga suicid på befolkningsnivå och en fördjupad analys av mångbesökare. Målet med
analysen var att undersöka om det är möjligt att upptäcka personer med risk att utveckla en
psykiatrisk diagnos och därmed kunna erbjuda tidiga insatser för att förebygga en negativ
utveckling av den psykiska hälsan.
Lokala nämnder arbetar med kartläggning och dialog för att identifiera befolkningens behov.
De lokala nämnderna har årligen tagit fram ett gemensamt kunskapsunderlag som lämnats
över till Regionstyrelsen som inspel inför mål- och budgetprocessen. Under 2019 har denna
process förändrats, och inspel i mål- och budgetprocessen har gjorts på annat sätt. Lokala
nämnder har i stället bidragit till den regiongemensamma omvärldsanalysen.
De kunskapsunderlag som de lokala nämnderna tagit fram har syftat till att bidra till en ökad
samsyn i komplexa frågor som kräver insatser från flera aktörer i syfte att uppnå en jämlik
Lokal nämnd Falkenberg, Årsredovisning 2019

3(18)

hälsa för befolkningen. Därför har kunskapsunderlagen ofta tagits fram i nära samverkan
med andra interna och externa aktörer. Årets kunskapsunderlag innefattar både ett
analysarbete och ett förankringsarbete av omfattande data i syfte att tidigare kunna
identifiera patientgrupper som riskerar att få en psykiatrisk diagnos.
Lokala nämnder har delfinansierat befolkningsstudierna Så mår vi i Halland och Så mår vi i
Halland unga 16-18 år. Spridningskonferenser har genomförts i samtliga kommuner i
Halland, och lokala nämnder arbetar systematiskt med att sprida kunskapen som genererats
till samverkanspartners internt och externt.

Utveckling
Lokala nämnder driver gemensamt ett antal övergripande utvecklingsprocesser. En av dessa
är Välmående Ger Resultat, en utbildning för förskolor och skolor som syftar till att öka
pedagogers och barns/elevers välmående, öka elevers prestation i skolan samt stärka de
förmågor som barn och unga behöver för att hantera det komplexa samhälle de växer upp i.
Utvärderingen av Välmående Ger Resultat har varit positiv, och arbete pågår under ledning
av Regional Utvecklingscentrums samråd i samverkan med Högskolan Halmstad för att ta
fram en uppdragsutbildning som en utveckling av Välmående Ger Resultat.
Arbetet med barnfetma är en del i en regional utvecklingsprocess som lokala nämnder är
delaktiga i. Lokalt arbetar man i vissa kommuner med frågan mer aktivt, och i det arbetet är
lokala nämnder en av samverkansparterna. I Falkenberg har frågan om arbete med
barnfetma initierats under hösten, och i det arbetet som pågått har den lokala nämnden
deltagit. Arbetet kommer fortsätta under 2020, och i detta kommande arbete kommer Lokal
nämnd Falkenberg bidra.
Under 2019 har ett omfattande arbete genomförts med att se över det förändrade uppdrag
som de lokala nämnderna fått i och med det nya reglementet, samt att med utgångspunkt i
det också se över hur de lokala nämnderna kan bidra med kunskap och kompetens till
Region Hallands organisation som helhet.

Samverkan
Samverkan är en förutsättning och en framgångsfaktor för genomförandet av lokala
nämnders uppdrag. Det krävs insatser på flera nivåer och från olika aktörer, för att vi
tillsammans ska kunna skapa ett hållbart Halland.
Lokal nämnd Falkenberg har en pågående samverkansöverenskommelse med Falkenbergs
kommun och Polisen. Denna överenskommelse löper ut under 2019, varför det har pågått
konstruktiva samtal under hösten 2019 för att arbeta fram ett förslag till ny
samverkansöverenskommelse och -struktur. Detta förslag har antagits av samtliga parter,
och utifrån det kommer ett intensivt arbete inledas under kommande verksamhetsår.
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2

Regional tillväxt och utveckling

2.1 Årets fokusområden
2.1.1

Hög attraktivitet

2.1.1.1 Verka för minskade skillnader i hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande
arbete
2017 tog de lokala nämnderna i Halland gemensamt fram ett kunskapsunderlag om psykisk
ohälsa hos unga och unga vuxna. En fördjupning av detta gjordes under 2018 kopplat till
mångbesökare inom vården, och som ytterligare en fördjupning har de lokala nämnderna
under 2019 arbetat fram kunskapsunderlaget "Unga och unga vuxnas psykiska hälsa - Från
dialogarbete till fördjupad analys". I detta kunskapsunderlag har data analyserats i syfte att
undersöka möjligheten att identifiera patienter med psykiatrisk diagnos tidigare, och
resultaten är initialt goda men behöver arbetas vidare med. Som ett komplement till detta har
även ett kunskapsunderlag om suicidprevention arbetats fram. Kunskapsunderlagen har
spridits till samverkansparter internt och externt, och det arbetet kommer fortsätta även
framöver.
Befolkningsstudien Så mår vi i Halland, baserad på undersökningen Hälsa på lika villkor,
färdigställdes under 2019 och utifrån den har en lokal spridningskonferens arrangerats i
Falkenberg i samverkan med Falkenbergs kommun. Under konferensen representerades
politiker, tjänstepersoner och blåljusmyndigheter. Under hösten har även fördjupningen Så
mår vi i Halland - unga 16-18 år färdigställts, och arbetet med att sprida även det resultatet
kommer fortsätta under 2020.
Under året har Lokal nämnd Falkenberg fortsatt arbetet med att finansiera Fysisk aktivitet på
recept nivå 1, samt inlett processen med att ägarskapet av denna finansiering ska flyttas från
den lokala nämnden till annan aktör inom Region Halland så som tanken var initialt.
Inom ramen för medborgarlöftet för 2019 åtog sig den Lokala nämnden i Falkenberg att
tillsammans med Räddningstjänst Väst genomföra kunskapshöjande insatser riktade till
gymnasieungdomar om jämställdhet och maskulinitetsnormer kopplat till psykisk ohälsa.
Utifrån det genomfördes föreläsningar för 150 gymnasieelever där även polis och
Länsstyrelsen bjöds in för att berätta om sina organisationers perspektiv på frågorna. Utöver
det har den Lokal nämnden i Falkenberg också fört samtal med en av kommunens
grundskolor för att initiera samverkan avseende jämställdhet och sociala normer genom att
skapa förutsättningar för att de manliga pedagogerna ska kunna föra strukturerade samtal
kring exempelvis maskulinitetsnormer med eleverna på skolan.
Under 2019 har samtliga lokala nämnder gemensamt arrangerat utvecklingsdagen "Att leda
in i framtiden", som riktar sig till de olika samverkansparterna såväl regionalt som lokalt.
Dagen var välbesökt och utvärderingen visade på ett positivt gensvar från deltagarna.
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Aktivitet

Kommentar

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

Samtliga lokala nämnder beslutade i början av året om ett
gemensamt fokusområde för kunskapsunderlaget inför mål och
budget 2021;


Kunskapsunderlaget kommer att ta sin utgångspunkt i de
två föregående kunskapsunderlagen som fokuserat på
unga och unga vuxnas psykisk ohälsa och livsvillkor. Det
långsiktiga målet är att öka förståelsen för hur frågan om
psykisk ohälsa påverkar Region Hallands hälso- och
sjukvårdssystem och vad samhällets aktörer kan göra tidigt
för att främja psykisk hälsa. Både tillsammans och i den
egna organisationen. Underlaget tar sin utgångspunkt i den
fördjupade analysen som påbörjades under 2018.



•Komplettera kunskapsunderlaget med ett tidigt
förebyggande perspektiv på suicid.
Förankring av kunskapsunderlaget innehållande syfte, bakgrund
samt en kort sammanfattning av analysens preliminära resultat har
under året presenterats i Regionfullmäktige och driftsnämnderna för
ambulans, diagnostik och hälsa, närsjukvård och psykiatri. Lokala
nämnders tjänstepersoner har även förankrat kunskapsunderlaget
internt på tjänstemannanivå. Den centrala mål- och
budgetprocessen för Region Halland har under verksamhetsåret
arbetats om, därmed har de lokala nämndernas förutsättningar att
medverka i framtagandet i mål- och budgetarbetet förändrats.
Istället för ett överlämnande av kunskapsunderlaget till
Regionstyrelsens utskott kommer underlaget införlivas i mål- och
budgetarbetet via inspel från nämndernas tjänstepersoner. Under
processens gång har det även uppkommit svårigheter att uppnå
syftet och den långsiktiga målsättningen, arbetet har därför också
riktats in på att undersöka om det är möjligt att upptäcka personer
med risk att utveckla en psykiatrisk diagnos tidigt. Ambitionen är att
kunna ta fram förslag på förebyggande insatser som kan motverka
en negativ utveckling av den psykiska hälsan. Lokala nämnders
tjänstepersoner fortsätter samordna det arbetet med utgångspunkt i
analysgruppen. Lokala nämnden beslutade att godkänna
kunskapsunderlaget "Förebygga suicid på befolkningsnivå - ett
kunskapsunderlag från Region Hallands lokala nämnder" bestående
av en litteratur- och forskningsöversikt, på sammanträdet i oktober.
Kunskapsunderlaget "Unga och unga vuxnas psykiska hälsa - från
dialogarbete till avancerad analys" godkändes av nämnden vid
sammanträdet i december.
Sprida och verka för
implementering av kunskapen från
befolkningsstudien Hälsa på lika
villkor

Regionkontoret planerade tillsammans med Falkenbergs kommuns
hållbarhetsutskott om att genomföra ett lokalt spridningseminarium
där resultatet av Hälsa på lika villkor samt den fördjupade rapporten
av Så mår vi i Halland presenteras . Inbjudan spreds brett till både
förtroendevalda, tjänstemän och verksamhetsrepresentanter inom
Falkenbergs kommun och Region Halland. Inbjudan spreds även till
representanter för civilsamhälle och näringsliv.
Seminariet genomfördes den 24 maj. Cirka 30 deltagare från olika
verksamheter deltog, och både kommun, Region Halland,
räddningstjänst och polis var representerade. Dock hade ingen av
lokal nämndes ledamöter och ordföringar möjlighet att delta då de
istället delgavs resultatet under sammanträdet i maj.
Tjänstepersoner och förtroendevalda från lokal nämnd har under
verksamhetsåret spridit rapporten Så mår vi i Halland i de nätverk
de befunnit sig i. Rapporten kommer även en del av lokal nämnds
bidrag in i samverkansöverenskommelsen.
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Aktivitet

Kommentar

Sprida kunskapsunderlaget
"Sambandet mellan
mångbesökare och psykosociala
faktorer under barn- och
ungdomsåren"

Resultatspridning av kunskapsunderlaget gällande sambandet
mellan mångbesökare och psykosociala faktorer under barn- och
ungdomsåren genomförs i strategs och nämndtjänstemans
kontinuerliga arbete. Kunskapsunderlagets resultat har även spridits
även inom ramen för framtagningen av årets fördjupande
kunskapsunderlag om mångbesökare, en sammanfattning och
hänvisning finns i den framtagna rapporten som under december
presenteras och beslutas i de lokala nämnderna.

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.

Diskussioner kring det finansiella stödet och möjligheten till att
skapa långsiktiga förutsättningar för FaR nivå 1 har pågått under
hela året.
Lokala nämnder har beslutat att i samverkan med Hälso- och
sjukvårdsavdelningen arbeta fram ett beslutsunderlag till
Regionstyrelsen med förslag om att medel till föreningslivet (den
andel som Lokala nämnder budgeterar för inom ramen av sina
utvecklingsmedel) avsätts från central pott för att FAR nivå 1 ska
kunna fortsätta. Efter att frågan beslutats om under 2020 kommer
det antingen att finnas förutsättningar att arbetet med FAR nivå 1
fortsätter eller så kommer FAR nivå 1 att avslutas i slutet av 2020
och patienterna som erhåller detta recept omfattas av FAR nivå 2
och 3 i stället.
Under verksamhetsåret 2019 ökade antalet utskriva recept på FaR
nivå 1 Falkenberg med mer än det dubbla. Budgeten var satt på
20000 kr där de utbetalda medlen landande på 42000 kronor för vår
och -höstterminens utskrivna recept. Budgeten kommer därmed
överskridas med 22000 kronor.
Tre aktörer har under året varit beviljade att skriva ut recept, Friskis
& Svettis ( totalt 139 recept), Gf Svikt (totalt 0 recept) och
Strandhälsan (totalt 43 recept). Totalt skrevs det ut i Falkenberg 182
stycken FaR nivå 1 recept.
Lokala nämnder betalar ut ersättning för FAR nivå 1 under 2020.

Sprida kunskaper om
maskulinitetsnormers betydelse för
psykisk hälsa.

Aktivitet ska ses utifrån två parallell delar där en del är utförande
och en del är öka förutsättningar för att sprida kunskaper om
maskulinitetsnormen betydelse för psykisk hälsa.
Delen för utförande utgjorde en del av medborgarlöftet för 2019.
Nämndens aktivitet i medborgarlöften beslutades i mars att
genomförs i samverkan med Räddningstjänsten väst. Inom ramen
för löftet ska kunskapshöjande insatser arrangeras gällande
maskulinitetsnormer riktat till ungdomar i gymnasieålder. Under juni
månad fördes diskussioner mellan Räddningstjänsten väst och
strateg för lokal nämnd där även lokalområdes polis bjöds in för att
planera aktiviteten. Intresse hade då visats från lärare på
gymnasieskolan Falkenbergs introduktionsprogram att erbjuda
insatsen till deras elever. Ett uppstartsmöte planerades då till
augusti där även lärare från gymnasieskolan bjöds in. Tre
planeringsmöten hölls under augusti och september och ett tydligt
innehåll sattes. Räddningstjänsten Väst och lokal nämnd
Falkenberg åtogs sig då att erbjuda elever på
introduktionsprogrammet (IM) temadagar i Räddningstjänsten Väst
lokaler. Inriktningen för dagarna sattes då att vara Yrke och framtid
ur ett jämställdhetsperspektiv. Polis och länsstyrelsen bjöds som
gästföreläsare. Under tre dagar i oktober utfördes medborgarlöftet
där cirka 150 elever deltog från Falkenbergs gymnasieskolas
introduktionsprogram. Varje dag var uppdelad på fyra pass där
eleverna indelat i grupper deltog i samtliga pass. Innehållet på
passen var följande:
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Aktivitet

Kommentar
Yrkesinformation av brand-, Representanter från vård- och
polispersonal
Genus och jämställdhet- Representant från Länsstyrelsen
Könsnormen- Strateg lokal nämnd Falkenberg
Rundvandring på stationen- Representanter från Räddningstjänsten
Väst
Insatsen utvärderades i form av ett frågeformulär till deltagare och
arrangörer. Detta analyserades av arbetsgruppen. Utifrån
utvärderingarna och det planlagda innehållet bedöms aktiviteten
vara i enligheten av lokal nämnds åtagande för 2019 års
medborgarlöfte samt faller väl in på aktiviteten att sprida kunskaper
om maskulinitetsnormers betydelse för psykisk hälsa där lokal
nämnds strategs programområde under temadagarna belyste detta.
Del två:
Diskussioner med Tullbroskolan värdegrundspedagog har under
hösten förts angående att testa och utforma strukturerade
samtalsformer kring maskulinitetsnormer. Under våren 2020
kommer lokal nämnds strateg diskutera och testa samtalsformer
med skolans manliga lärare, arbetet förväntas utföras i samverkan
med lokalpolis.
Utifrån utfall av arbetet med de manliga lärarna förväntas de i sin tur
arbeta vidare med strukturerade samtalsformer med elever på
skolan där samtalen främst kommer att rikta sig till elever på skolan
som identifierar sig som kille.
Att testa och utforma strukturerade samtalsformer kommer även att
utgöra medborgarlöftet för 2020 där samverkanspartners är lokal
nämnd, lokalpolis och Falkenbergskommun (Tullbroskolan och
Gymnasieskolan)

Arrangera konferensen Att leda in i
framtiden.

Lokal nämnd Falkenberg har under sedan en tid årligen arrangerat
en utvecklings konferens Att leda in i framtiden. Målgruppen för
konferensen är förtroendevalda, tjänstepersoner och nyckelpersoner
från civilsamhället i Halland
Under perioden januari till mars pågick det diskussioner om
samverkan med övriga lokala nämnder kring genomförandet av
konferensen. Diskussionerna drog ut på tiden och i maj månad
beslutades att samtliga lokala nämnder ska delfinansiera
konferensen. En arbetsgrupp tillsattes av tjänstepersoner från lokala
nämnder. Temat för utvecklingsdagen beslutades i arbetsgruppen
att vara; hållbar utveckling, ledarskap, tillit och kreativa lösningar.
Save the date skickades ut i slutet av juni till cirka 500
nyckelpersoner som representerar förtroendevalda, tjänstepersoner,
polis, länsstyrelsen, räddningstjänst samt civilsamhälle samtliga
verksamma i Halland. Inbjudan gick ut i slutet av augusti.
Konferensen utfördes den 2 december 2019 och var fullbelagd med
150 deltagare.
Konferensen utvärderades via ett frågeformulär till deltagare. En
sammanfattning gjordes där majoriteten av besökarna upplevde
konferensen som givande och föll väl ut med deltagarens
förväntningar. Utvärderingarna kommer att ligga till grund för
kommande planeringar av utvecklingskonferenser där lokala
nämnder är arrangörer.
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2.1.1.2 Främja lokal och regional samverkan
Under verksamhetsåret har Falkenbergs kommun genomgått en omorganisation vilket bland
annat inneburit att Rådet för social hållbarhet och rådets tjänstemannastruktur togs bort.
Rådet för social hållbarhet ersattes med ett Hållbarhetsutskott, vilket blev en naturlig
samverkanspart för lokal nämnd. Dock har kommunens omorganisation inneburit att det
periodvis varit svårare att samverka i frågor då viss osäkerhet rått, samtidigt som samverkan
mellan den lokala nämnden och Falkenbergs kommun underlättats efter att
omorganisationen slutförts då möjlighet till samlokalisering uppkommit.
Samverkansöverenskommelsen mellan Lokal nämnd Falkenberg, Polisen och Falkenbergs
kommun var giltig till och med december 2019. Utifrån den förutsättningen har dialoger om
förlängning och framtida innehåll förts under hösten, och i december ställde sig Lokal nämnd
Falkenberg bakom förslaget till nytt samverkansavtal 2020-2023.
Samverkansöverenskommelsens parter har enats om visionen: "Vår vision är att genom
gränsöverskridande samverkan skapa goda förutsättningar för hållbara levnadsvillkor".
Under kommande verksamhetsår kommer arbetet med att fastställa och etablera den nya
samverkansstrukturen initieras.
Aktivitet

Kommentar

Bidra i det lokala arbetet för ökad
Social hållbarhet genom rådet för
Social Hållbarhets
samverkansstruktur.

Inom Falkenbergs kommun har det under verksamhetsårets första
hälft pågått en översyn av den interna organisationen samt en
översyn av externa samverkansytor. Detta ledde till en intern
omorganisationen som påverkade uppdraget kring rådet för Social
Hållbarhet. I Juni beslutades kommunens nya organisation vilket
innebar att rådet för social hållbarhet och rådets
tjänstemannastruktur tas bort. Samverkan fortsatte dock i de frågor
som är gemensamma. I den samverkan som fortsatt utgick då från
samverkansöverenskommelsen vilket lokal nämnd Falkenberg,
Falkenbergs kommun och kommunpolis ingår.
Under hösten föll den nya omorganiseringen på plats där rådet för
social hållbarhet ersattes med ett Hållbarhetsutskott där en
tjänstemannastruktur upprättades i form av en Hållbarhetsavdelning.
Denna organisation blev en naturlig samverkanspart och arena för
lokal nämnd. Många diskussioner har förts med
hållbarhetsavdelningen där samsyn har skapats som i sin tur har lett
till att lokal nämnd strateg har samlokaliserats med
hållbarhetsavdelningen.
Då det fortsatta samverkansavtalets giltighet löper ut december
2019 har diskussioner med tidigare parten inom
samverkansöverenskommelsen förts under hösten. Syfte har varit
att undersöka vilka förutsättningar som finns för att sluta ett nytt
samverkansavtal mellan parterna. Ett beslutades fattades det om att
lägga ett förslag på ett nytt samverkansavtal mellan Falkenbergs
kommun, lokalpolisområde Falkenberg samt Lokal nämnd
Falkenberg.
Förslaget på den nya samverkansöverenskommelsens giltighet är
från januari 2020 december 2023. Arbetet organiseras utifrån en
styrgrupp samt en samordningsgrupp.
Samverkansöverenskommelsens vision är: "Vår vision är att genom
gränsöverskridande samverkan skapa goda förutsättningar för
hållbara levnadsvillkor". I samverkansavtalet är parterna likvärdiga.
Lokal nämnd godkände förslaget under december månads
sammanträde. Lokal nämnds ordförande samt övriga parters
representanter kommer att underteckna
samverkansöverenskommelsen i januari 2020.
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Aktivitet

Kommentar
I de övriga samverkansytorna som tidigare varit beslutade inom
ramen för rådet för social hållbarhet har lokala nämnds strateg varit
verksam i. Medborgarlöftet utfördes och inspel till den lokala
lägesbilden gjordes i form av att lokal nämnds strateg ingick under
våren i nulägesbildens arbetsgrupp samt förde in lokala nämnders
kunskapsunderlag till nulägesbilden.

Delaktiviteter
Aktivitet

Delaktivitet

Bidra i det lokala arbetet för ökad Social
hållbarhet genom rådet för Social
Hållbarhets samverkansstruktur.

Uppdatera nulägesbeskrivningen över Rådet för Social
hållbarhets prioriterade områden i samverkan med rådets
övriga aktörer.

Bidra i det lokala arbetet för ökad Social
hållbarhet genom rådet för Social
Hållbarhets samverkansstruktur.

I samverkan med rådets aktörer fortsätta arbetet med att
förbättra livsvillkoren för de boende på Sloalyckan med
utgångspunkt i det dialogarbete som genomfördes inom
ramen för Innovationsguiden.

Bidra i det lokala arbetet för ökad Social
hållbarhet genom rådet för Social
Hållbarhets samverkansstruktur.

Genomföra medborgarlöftet för 2019.

Kommentar på delaktiviteten Nämndens aktivitet i medborgarlöften beslutades i mars att genomförs i
samverkan med Räddningstjänsten väst. Inom ramen för löftet ska kunskapshöjande insatser arrangeras
gällande maskulinitetsnormer riktat till ungdomar i gymnasieålder.
Under juni månad fördes diskussioner mellan Räddningstjänsten väst och strateg för lokal nämnd där även
lokalområdes polis bjöds in för att planera aktiviteten. Intresse hade då visats från lärare på gymnasieskolan
Falkenbergs introduktionsprogram att erbjuda insatsen till deras elever. Ett uppstartsmöte planerades då till
augusti där även lärare från gymnasieskolan bjuds in.
Tre planeringsmöten hölls under augusti och september och ett tydligt innehåll sattes. Räddningstjänsten Väst
och lokal nämnd Falkenberg åtogs sig då att erbjuda elever på introduktionsprogrammet (IM) temadagar i
Räddningstjänsten Väst lokaler. Inriktningen för dagarna sattes då att vara Yrke och framtid ur ett
jämställdhetsperspektiv. Polis och länsstyrelsen bjöds som gästföreläsare.
Under tre dagar i oktober utfördes medborgarlöftet där cirka 150 elever deltog från Falkenbergs
gymnasieskolas introduktionsprogram. Varje dag var uppdelad på fyra pass där eleverna indelat i grupper
deltog i samtliga pass. Innehållet på passen var följande:
Yrkesinformation av brand-, Representanter från vård- och polispersonal
Genus och jämställdhet- Representant från Länsstyrelsen
Könsnormen- Strateg lokal nämnd Falkenberg
Rundvandring på stationen- Representanter från Räddningstjänsten Väst
Insatsen utvärderades i form av formulär till deltagare och arrangörer. Detta analyserades av arbetsgruppen.
Utifrån utvärderingarna och det planlagda innehållet bedöms aktiviteten vara i enligheten av lokal nämnds
åtagande för 2019 års medborgarlöfte.
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2.1.2

Fler i arbete

2.1.2.1 Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga insatser och
satsningar på barn och unga
Under verksamhetsåret 2019 har Lokal nämnd Falkenberg finansierat ett samverkansprojekt
mellan Falkenberg FF och Tullbroskolan i syfte att inspirera barn och unga till en meningsfull
fritid genom fysiska aktiviteter i anslutning till skoldagens slut. Samverkansprojektet visade
på positiva resultat och viktiga kunskaper erhölls. Dialog pågår om förutsättningarna för att
framöver skapa möjligheter för skolor och föreningsliv att enklare samverka för att öka barns
och ungas fysiska aktivitet. Kontakt har också tagits med RF SISU för att diskutera en
framtida strukturerad samverkan för att öka falkenbergarnas möjligheter till fysisk aktivitet.
Lokal nämnd Falkenberg har deltagit i Falkenbergs Nätverk för barns språkutveckling, samt
har haft regelbunden kontakt med bibliotekschefen för att följa och stötta i etablerandet av
Språkstart Halland i Falkenberg. Nätverket för barns språkutveckling har haft svårt att få
gehör för sitt arbete på grund av bristande ekonomiska förutsättningar i Falkenbergs
kommun.
De lokala nämnderna har gemensamt arbetat med utvecklingen av "Välmående ger resultat"
sedan 2013. Under våren 2019 färdigställdes utvärderingen och under resterande del av
verksamhetsåret har man arbetat med att se över hur "Välmående ger resultat" ska utvecklas
och hur ägarskapet ska se ut framöver. Detta arbete kommer fortsätta under 2020.
Vidare har Lokal nämnd Falkenberg bevakat och bidragit till Region Hallands arbete med att
utveckla en metod för regiongemensam analys och kartläggning gällande barn och ungas
livsvillkor och hälsa. Som en del i detta arbete har nämnden särskilt bevakat frågan om
förutsättningar för beslutsfattare att återkommande föra dialoger med unga för att
delaktiggöra dem i beslut som berör dem själva.
Aktivitet

Kommentar

Bidra till arbetet för att utveckla
regiongemensam analys och
kartläggning gällande barn och
ungas livsvillkor och hälsa
(DELMOS, Delegation mot
Segregation)

Strateg ingår i arbetsgruppen som representant från lokala
nämnder. Avstämning sker med övriga strateger och
nämndtjänsteman med jämna mellanrum. Planering för en
samlande dag i november avbröts på grund av att planeringen drog
ut på tiden. Arbetsgruppen planerar nu en kraftsamlingsdag den 4
mars 2020 istället. Strateg skola/utbildning har deltagit på ett
elevhälsonätverk för att prata om möjligheten att på ett nationellt och
samordnat plan sammanställa den data som samlas in via
elevhälsosamtalen. Detta är data som skapas utifrån de samtal som
systematiskt förs mellan skolsköterska och samtliga elever vid flera
tillfällen under skolåren. Denna data hade vunnit mycket på att
sammanställas på ett liknande sätt både inom regionen och inom
landet.

Sprida kunskap om åtgärdsförslag
gällande ungas psykiska hälsa och
verka för att åtgärdsförslagen
implementeras i styrning och
ledning av Region Halland och i de
halländska kommunerna.

Lokala nämnders tjänstepersoner har under hösten samverkat med
Hälso- och sjukvårdsavdelningens tjänstepersoner gällande frågor
kring psykisk hälsa och implementering av åtgärdsförslagen i
Region Hallands styrning och ledning. Kunskapsunderlagets
åtgärdsförslag har även spridits inom ramen för framtagningen av
årets fördjupande kunskapsunderlag om mångbesökare, en
sammanfattning och hänvisning finns i den framtagna rapporten
som under december presenterats och beslutats i de lokala
nämnderna.
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Aktivitet

Kommentar

Utveckla satsningen Välmående
ger resultat gemensamt med
övriga lokala nämnder

Till och med februari 2019 fanns en heltidsanställd projektledare för
Välmående ger resultat. Då presenterade även Högskolan i
Halmstad sin utvärdering av den processledarutbildning som Region
Halland anordnat. Utvärderingen visade på goda resultat utifrån de
kvalitativa intervjuerna, men kom också med ett antal
förbättringsförslag. Efter februari har det funnits utrymme för
ca 10 % i en strategtjänst att arbeta regionövergripande med
satsningen. Detta har visat sig vara otillräckligt för att kunna jobba
på ett bra sätt över hela Halland. Ansvarig strateg för lokala
nämnder förarbetade under våren en workshop tillsammans med
strateg skola utbildning. Denna workshop anordnades den 21 maj.
Då deltog processledare, utvecklare samt nyckelpersoner från
intresserade förskolor/skolor för att ta del av Högskolan i Halmstads
utvärdering och dess resultat men också för att i en workshop ta
fram förslag och idéer kring hur framtida ägandeskap, struktur och
utveckling kring Välmående ger resultat skulle kunna se ut. Utifrån
denna workshop inbjöd ansvarig strateg och strateg skola/utbildning
till en ny workshop i oktober. Till denna bjöds utvecklingsledare i
samtliga kommuner. Endast en deltagare anmälde sig och
workshopen ställdes därför in. Vissa kommuner är inte intresserade
av att ingå i ett gemensamt utvecklingsarbete, vissa kommuner har
inte möjlighet resursmässigt att gå in i nya satsningar och vissa
kommuner arbetar vidare med de utbildade processledare de redan
har). Intresse finns men framför allt på enskilda skolor. Att vi
behöver arbeta med barns välmående och hälsa är alla överens om
och diskussioner om det förs på olika plan, bl. a. i den regionala
stödstrukturen och med Regionalt Utvecklingscentrum som är en
länk mellan Högskolan och skolor och förskolor i regionen.

I samverkan med hälso- och
sjukvården verka för en långsiktig
satsning på normkritiskt
förhållningssätt inom BVC och
MVC med fokus på föräldraskapet.

Under verksamhetsåret har denna fråga ej haft utrymme att
prioriterats av den lokala nämnden. Diskussioner har förts i andra
lokala nämnder samt regionalt utifrån ramarna kring "modellregionarbetet"

Utreda förutsättningarna för att i
samarbete med lokala aktörer
utveckla ett forum för dialog med
unga i Falkenberg.

Diskussioner förs regionalt om att utveckla systematiska arbetssätt
för att föra dialog med barn och unga vilket i så fall skulle kunna
innebära att utveckla lokala forum/kontaktytor för samtal och dialog
med målgruppen. Arbetet sker inom ramen för uppdraget om
regiongemensam analys av barn och ungas livsvillkor och hälsa. En
workshop planeras den 4 mars 2020 "Kraftsamling för barn och
unga där inbjudan kommer att skickas ut brett till nyckelpersoner
inom de halländska kommunerna.
I framtagandet av den nya sammaverkansöverenskommelsen
(2020-2023 )har frågan kommit upp där behoven av att utveckla
dialoger med unga kommer vara en prioriterad fråga för
samverkansparterna i syfte om att kvalitetssäkra upprättandet av
strategiska insatser inom ramen för samverkan.

I samverkan med det lokala
civilsamhället och med Hallands
idrottsförbund verka för en
långsiktig satsning på barn och
ungas psykiska hälsa.

Kontakt är etablerad med Hallands idrottsförbunds ledning. Forum
för att diskutera lokala samverkansytor, utmaningar och behov av
lokala insatser för barn fysiska och psykiska hälsa planeras
upprättas under våren 2020.
Under vårterminen 2019 startades projektet ”En meningsfull fritid” i
samverkan med Tullbroskolan där lokal nämnd finansierade
projektet. Syftet med projektet var att bidra till en jämlik hälsa för
elever i åldrarna 12-15 år genom att anordna idrottsaktiviteter i
anslutning till skoldagens slut. I samråd med personal på
Tullbroskolan riktades aktiviteterna främst till de elever som saknade
en fritidsaktivitet. Utfallet av projektet upplevdes positivt av samtliga
deltagare. Skolpersonalen uttryckte att deltagarna gjorde positiva
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Aktivitet

Kommentar
förflyttningar i sin fysiska form samt i det sociala samspelet med
andra barn och unga. En deltagare etablerade kontakt med en lokal
fritidsförening efter projektets slut. Efter projektperiodens slut visade
det sig att det fanns ett överskott av projektmedel. Utifrån resultaten
efter den första perioden modifierades projektet och nya tillfällen för
nyanlända flickor 12-15 år.
Under novembersammanträdet fattade nämnden beslut om att
Falkenbergs FF beviljas att behålla de överblivna medlen och kan
därav rikta dessa medel till de åtta tillfällen de arrangerat under
hösen 2019. Nämnden ger även nämndens strateg i uppdrag att
fortsätta föra dialog med Falkenbergs FF och civilsamhället för
verka för att ett projekt som En meningsfull fritid blir bestående och
där kunskaperna från projektet förs vidare i utvecklandet av
långsiktiga insatser för att förbättra barns fysiska och psykiska
hälsa.

Arbeta för att stärka små barns
språkutveckling genom att följa
utvecklingen av arbetet med
Språkstart Halland.

Under verksamhetsåret 2019 har representanter från lokal nämnds
tjänstepersoner bjudits in att delta i ett lokalt språkstartsnätverk. I
nätverket finns det nyckelpersoner som i vardagen arbetar med
barns språkutveckling, syftet med nätverket är att byta erfarenheter
och samverka men även att bevaka och verka för etableringen av
Språkstart Halland.
Falkenbergs kommuns bibliotekschef har varit den funktion som har
sammankallat till nätverksträffarna. Ett möte med bibliotekschefen
upprättades under hösten av lokal nämnds tjänstepersoner och i
syfte om få en aktuell lägesbild av etablerandet av Språkstart
Halland. Ingen ny information kunde ges utan bibliotekschefen
inväntar svar från funktioner som har möjlighet att dra frågan vidare.
Nämndes tjänstepersoner tipsade om funktioner inom kommunen
som kan vara värdefulla för processen. Bibliotekschefen gav
informationen att hen kommer att avsäga sig uppdraget som
sammankallande och lämna över det till annan funktion inom sin
organisation. Sista nätverksträffen i november ställdes in och
kommer att äga rum i början av år 2020. Lokal nämnd fortsätter
under verksamhetsåret 2020 att verka och bevaka frågan angående
etableringen av språkstart Halland i Falkenbergs kommun.
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3

Ekonomi

Nämnden har i användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region Hallands övergripande
mål. Nedan presenteras det ekonomiska resultatet per ansvarsområde, se tabell.
Falkenbergsnämnden Årsrapport 2019. Belopp i tkr
Uppdrag

Falkenbergsnämn
den

Budget

Utfall

Utfall %

788

685

87%

Arvoden och
ersättningar

720

603

84%

Kurs och konferens

50

64

129%

Kringkostnader

18

18

97%

300

101

34%

Varav intecknade

165

101

61%

Välmående ger
resultat gemensamma
utvecklingsmedel

10

10

100%

Att leda in i
framtiden

25

22

Lokalt ekonomiskt
stöd Kultursommar

30

21

Lokalt ekonomiskt
stöd - Fysisk
aktivitet på recept
nivå 1

20

41

Regional och lokal
samverkan för
psykisk hälsa

30

3

Kunskapsunderlag
inför mål och
budget 2021,
kommunikation

20

0

Hälsa på lika villkor
- spridning av
resultat

10

2

Lokal samverkan
genom Rådet för
Social hållbarhet

20

1

Nämndens
ofördelade medel

135

Politiker

Utvecklingsme
del folkhälsa

Total

1 088
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785

72%

Avvikelse
103
117
-14
1
199
64

303
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Falkenbergsnämnden 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 2019 är plus 303 tkr.
Politisk verksamhet
Anslaget till politiken visar överskott för året. Sammanträdesarvoden är den post som står för
hela överskottet.
Utvecklingsmedel folkhälsa
Här ingår de aktiviteter som nämnden genomfört enligt verksamhetsplanen för året. Utfallet
för utvecklingsmedel folkhälsa är relativt lågt på grund av tidsförskjutningar av aktiviteter.

Uppdrag
Uppdrag

Resultat 2019

Budget 2019

Avvikelser 2019

Politik

685 tkr

788 tkr

103 tkr

Utvecklingsmedel

101 tkr

300 tkr

199 tkr

Summa lokala
nämndens verksamhet

785 tkr

1 088 tkr

303 tkr

3.1 Ekonomiskt resultat
Indikatorer
Resultat jämfört med budget,
ackumulerat

Ack. resultat

Ack. budget

Ack. avvikelse

303 tkr

0 tkr

303 tkr

Analys av resultatet
I det ekonomiska resultatet för verksamhetsår 2019 kan man se att en del av nämndens
överskott kan härledas till den budgetpost som avser medel avsatta för nämndens politikers
arvoden. Nämndens politiker har noga övervägt i vilka sammanhang man deltagit, vilket
medfört att vissa medel inte nyttjats. Vidare har inte samtliga ledamöter i nämnden deltagit
vid nämndens alla sammanträden under året, vilket också blir synliggjort i det ekonomiska
resultatet.
I det ekonomiska resultatet för 2019 kan man se att den andra delen av nämndens överskott
kan härledas till ett lågt nyttjande av utvecklingsmedel. Detta beror på flera saker, bland
annat att det är en nämnd som nyligen tillträtt och håller på att kartlägga vilka
utvecklingsinsatser och -frågor i samverkan med andra aktörer som det finns ett behov av att
driva, men också att det under en längre tid varit en hög personalomsättning bland
förvaltningens tjänstepersoner. Det har i sin tur fått effekter avseende vilken verksamhet som
kunnat planeras och genomföras. Vidare har det genomförts en omorganisation i
Falkenbergs kommun som bland annat fick effekten att det befintliga samverkansforumet
försvann och en ny avdelning bildades. Då det pågått ett omfattande internt arbete i
Lokal nämnd Falkenberg, Årsredovisning 2019
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Falkenbergs kommun har nämndens förutsättningar att samverka med och bedriva
verksamhet med denna part varit nedsatt under en period. Detta har fått effekter för
samverkansarbetet i sin helhet i Falkenberg.
Utöver det har flera kostnadskrävande projekt och budgetposter avslutats eller omvandlats
mellan verksamhetsåren 2018 och 2019.
Detta sammantaget har medför att nämndens verksamhet trots god måluppfyllnad inte
kunnat genomföras riktigt på det sätt som nämnden avsett, vilket blir tydligt i det ekonomiska
resultatet.
Avseende de enskilda budgetposterna kan man se att budgetposten avseende Fysisk
aktivitet på recept överskreds i hög grad, vilket berodde på den stora ökningen av
receptförskrivningar av Fysisk aktivitet på recept nivå 1.

3.1.1

Kostnads- och intäktsutveckling

3.1.1.1 Kostnadsutveckling
Ack. utfall
förra året

Ack. utfall i
år

Skillnad
mot förra
året

Ack. budget
årets

Diff. mot
budget

Kostn.
utv. mot
föreg. år

Budg.
kostn.
utv.

Utfall

192 tkr

303 tkr

111 tkr

0 tkr

303 tkr

-57,8%

100%

157,8%

3.1.2

Resultathantering

Lokal nämnd Falkenbergs verksamhet visar på ett överskott om 303 tkr för verksamhetsåret
2019. Av dessa medel önskar Lokal nämnd Falkenberg få överföra 110 tkr till kommande
verksamhetsår för nämndens fortsatta arbete med psykisk ohälsa med fokus på
suicidprevention. Detta arbete ska ske i samverkan med Räddningstjänst Väst och Polisen,
med förhoppning om att ytterligare samverkansparter tillkommer under arbetets gång.
Bakgrund
Under flera års tid har de lokala nämnderna arbetat med att medverka till kunskapsspridning
och diverse insatser kopplade till psykisk ohälsa och suicidprevention, men under 2019 har
Lokal nämnd Falkenberg inte haft förutsättningar att arbeta lika aktivt som tidigare. Detta dels
beroende på stora förändringar i samverkansstrukturen utifrån att en omorganisation har
skett i Falkenbergs kommun, och dels beroende på personalförändringar i den interna
organisationen.
Ekonomiska anspråk
Lokal nämnd Falkenberg antog den 14 oktober 2019 lokala nämnders gemensamma
kunskapsunderlag, ”Förebygga suicid på befolkningsnivå”. Efter detta så kom det ett initiativ
från en extern samverkanspartner och i dialog med tjänstepersoner från Lokal nämnd
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Falkenberg arbetades ett förslag till insats avseende psykisk hälsa och suicidprevention
fram. Även om arbetet inletts och planerats under 2019 kommer kostnaderna framför allt att
uppstå under 2020. Då Lokal nämnd Falkenberg ser det som ytterst viktigt att nyttja medlen
väl utifrån de av Region Halland beslutade prioriteringarna ville Lokal nämnd inte utbetala
medel i förväg eller till extern aktör. Lokal nämnd Falkenberg önskar i stället kunna slutföra
detaljplaneringsarbetet och därefter fördela medlen så inga onödiga kostnader uppstår, detta
i syfte att ha en god ekonomisk hushållning.
Den lokala nämnden är positiv till insatsen, men har också höga ambitioner inför kommande
verksamhetsår. Utifrån det finns det inga medel att avvara för detta arbete under 2020 från
Lokal nämnd Falkenbergs budget, varför nämnden önskar få överföra nödvändiga medel från
verksamhetsåret 2019 till verksamhetsåret 2020 för att kunna bedriva avsedd verksamhet.
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4
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