Talmanusmanus till bildspel
Bild 1
Introduktion (vad som sägs här anpassas efter syfte med presentationen).

Bild 2
Bilden ska svara på:
- Vad är lokala nämnder?
- Var finns lokala nämnder i förhållande till Region Halland, kommunerna och
invånarna. Illustrationen kan ses som en förenklad organisationsskiss.
Talmanus:
Staten har gett alla regioner ansvaret att samverka och stärka den regionala utvecklingen.
Region Halland har ett hälso- och sjukvårdsuppdrag och ett regionalt utvecklingsuppdrag.
Som en del av det arbetet har vi i Halland lokala nämnder, en i varje kommun.
De lokala nämnderna arbetar på uppdrag av regionfullmäktige. De arbetar långsiktigt och strategiskt
för att främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Nämnderna verkar både regionalt och lokalt,
men har sitt största fokus lokalt.
Lokala nämnder kallas ibland för mellanrumsnämnder. Det vill säga nämnderna finns genom sitt
samverkansuppdrag i mellanrummen mellan olika verksamheter och aktörer, lokalt men också i
mellanrum mellan regionalt och lokalt arbete. I mellanrum finns en stor utvecklingspotential och här
har lokala nämnder en viktig roll genom att bygga relationer och knyta kontakter.
Nämnderna arbetar nära hallänningarna för att ta reda på vilka behov som finns i befolkningen.
Man kan också säga att lokala nämnder är en bro mellan Region Halland och kommunerna, lokala
aktörer och invånarna.
I varje lokal nämnd finns 7 ledamöter, som är politiskt tillsatta. Till sitt stöd har de tjänstepersoner,
som är nämndens förlängda arm ute i kommunerna.
En av tjänstepersonerna har sin arbetsplats lokalt i kommunen, ofta tillsammans med kommunala
kollegor.

Bild 3
Bilden ska svara på: Vad är lokala nämnders uppdrag?
Talmanus:
Lokala nämnder arbetar utifrån den regionala utvecklingsstrategin för Halland och för målen i
Tillväxtstrategin och Hälso- och sjukvårdsstrategin.

Att investera i barns utveckling genom att erbjuda alla barn och unga goda och jämlika
förutsättningar är viktigt för en hållbar utveckling i Halland.
Lokala nämnder ska tillsammans med lokala aktörer, och med invånaren i fokus, arbeta för en god
och jämlik hälsa i befolkningen.
Fokus ligger på frågor som handlar om:
• En god start i livet – vilket bl.a. innebär arbete med tidiga insatser för att främja hälsa och
förebygga ohälsa. Tidiga insatser är viktigt för att på lång sikt motverka skillnader i hälsa.
• Insatser som utjämnar hälsoskillnader – hallänningarnas hälsa är generellt god men skillnaderna
mellan olika grupper i samhället är stora och de ökar. Som ett exempel kan nämnas den psykiska
ohälsan är fortsatt hög, särskilt när det gäller unga och unga vuxna.
Lokala nämnder ska i sitt arbete, liksom alla verksamheter i Region Halland, ta hänsyn till
barnrättslagen, Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensionerna (ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet).
Fördjupad förklaring vid behov:
Ekologisk hållbarhet – att hushålla med jordens resurser så att vi människor inte överskrider
ekosystemens kapacitet, utan naturen hinner återskapa uttagna resurser.
Social hållbarhet – att långsiktigt ta vara på grundläggande mänskliga rättigheter. Ett socialt hållbart
samhälle är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa.
Ekonomisk hållbarhet – att motverka fattigdom utan att påverka social eller ekologisk hållbarhet
negativt.

Bild 4
Ska svara på: Hur arbetar lokala nämnder? Bilden handlar om hur lokala nämnder arbetar utifrån sitt
reglemente.
Talmanus:
Lokala nämnder ska arbeta för en god och jämlik hälsa i Halland. Det gör vi genom:
- Kunskap
- Samverkan
- Utveckling
Lokala nämnder kan fungera som en katalysator, en igångsättare.
Vi…
• tar fram
• tar del av
• sprider kunskap
… om hur hallänningarna mår och vilka behov som finns.
Till exempel så bidrar nämnderna till att fram och sprida befolkningsstudier som ”Så mår vi i
Halland”.
Genom att vi får kunskap om invånarnas hälsa och livsvillkor kan vi lyfta viktiga frågor och
tillsammans med andra aktörer, som skolor, föreningar, polis eller kommunala bostadsbolag, arbeta
för en hållbar samhällsutveckling.
Lokala nämnder finns på plats i de halländska kommunerna. På så sätt kan vi bygga relationer, delta i
lokala nätverk och utbyta perspektiv.

Bild 5
Ska svara på:
- Vad? Nyttan för invånaren – exempel på vad de lokala nämnderna är bra för. I talmanuset till den
här bilden finns ett antal exempel, och med dem vill vi knyta an till bild 3 tidigare i presentationen
med citatet från Tillväxtstrategin - ”Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika
förutsättningar”.
Talmanus:
Vad gör då lokala nämnder för nytta?
Vi tar reda på hur hallänningarna mår och kan ta initiativ och fungera som startmotor för
utvecklingsprocesser. Det kan handla om:
- Att främja hälsa och förebygga ohälsa genom tidiga insatser
- Att rusta samhället för olika utmaningar

- Att barn ska kunna växa upp och få de förmågor som krävs i dagens komplexa samhälle
- Att ge dem de verktyg de behöver för att klara skolan
- Att de ska må bra och trivas med sig själva
- Att bygga trygghet, tillit och en känsla av delaktighet
- Att lära sig bygga och bevara goda relationer
På övergripande plan så handlar det om att utveckla skyddsfaktorer och förebygga riskfaktorer.
Exempel på utvecklingsarbeten som lokala nämnder har jobbat med:
•

Så mår vi i Halland (befolkningsstudie om hälsa och livsvillkor)

•

Friskvårdsgrupper/aktivitetsgrupper för barn med fetma

•

Skolutveckling till exempel Välmående ger resultat

•

Språkutveckling till exempel Språkstart

•

Stöd till föräldrar till exempel Nätverket föräldrar emellan

•

Samverkansöverenskommelser till exempel mellan lokal nämnd, kommun och polis

Behoven ser olika ut i de olika halländska kommunerna och därför arbetar de lokala nämnder med
olika utvecklingsprocesser.

Bild 6
Tom sida med plats för lokala exempel från din nämnd.

Bild 7
Avslutande sida för kontaktuppgifter.

Bild 8
Mall för eventuella avsnittsrubriker.

