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Lokal nämnd Kungsbacka

Beslutsförslag - Lokala nämnders medskapande
process om tillit 2021
Förslag till beslut
Lokal nämnd Kungsbacka beslutar att
 Godkänna projektplan för lokala nämnders medskapande process med
invånare om tillit 2021
 Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag om inriktning för den
medskapande processen
Sammanfattning
Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en
treårig process med fokusområde tillit under 2020-2022. Den treåriga
processen inkluderar förberedelser, fördjupning genom medskapande metoder
och förankring/implementering av den kunskap som kommit fram.
Vid sammanträdet beslutar nämnden om projektplan för den medskapande
processen som sker under 2021. Avsikten med projektplanen är att skapa
samsyn i syfte, mål, avgränsningar, förutsättningar, projektorganisation,
uppföljning och det övergripande genomförandet samt att vara ett stöd i det
fortsatta arbetet.
Vid sammanträdet diskuterar nämnden även möjlig inriktning för den
medskapande processen.
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Bakgrund
Lokala nämnder har under flera års tid arbetat fram gemensamma
kunskapsunderlag. Grunden för framtagandet av kunskapsunderlagen har
varit de behov och samhällsutmaningar som lokala nämnder gemensamt
identifierat inom ramen för sitt uppdrag. Det senaste åren har lokala nämnder
uppmärksammat tendenser till att tilliten i samhället minskar. Med denna
bakgrund beslutade nämnderna under våren 2020 att genomföra en treårig
process med fokusområde tillit under 2020-2022. Den treåriga processen
inkluderar förberedelser, fördjupning genom medskapande metoder och
förankring/implementering av den kunskap som kommit fram.
Under processens första år, 2020, togs ett kunskapsunderlag fram som
sammanfattar aktuell forskning kring tillit. Kunskapsunderlaget ska fungera
som utgångspunkt för att identifiera relevanta perspektiv att undersöka
närmare genom medskapande processer.
Under processens andra år, 2021, genomförs medskapande processer som ger
möjlighet att fördjupa olika perspektiv på tillit. Dessa kan med fördel ske med
koppling till lokala och regionala processer och sammanhang vilket skapar
relevans i ett halländskt perspektiv.
Under processens tredje år, 2022, genomförs förankring och implementering
som syftar till att uppmärksamma frågan om tillit genom att sprida den
kunskap som framkommit samt bidra med kunskap om vad Region Halland
och andra samhällsaktörer kan göra för att gynna tilliten.

Projektplanen
Den projektplan som nämnden beslutar om vid sammanträdet beskriver
enbart den medskapande processen som sker under 2021. Avsikten med
projektplanen är att skapa samsyn i syfte, mål, avgränsningar, förutsättningar,
projektorganisation, uppföljning och det övergripande genomförandet samt
vara ett stöd i arbetet. Andra frågor som t.ex. tillvägagångssätt och
kommunikation kommer planeras mer i detalj av tjänstepersonerna när
nämnderna beslutat om inriktning för den medskapande processen.
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Inriktningsdiskussion
Erfarenhet sedan tidigare gemensamma dialogprocesser visar att det är en
framgångsfaktor om de lokala nämnderna har en gemensam inriktning då det
ger ett enhetligt och sammanhållet resultat. Inriktningen kan avse ett område
inom tillit eller ett perspektiv på tillit som nämnderna avser få en fördjupning
kring. Med en gemensam grund i inriktning och frågeställningar kan lokala
anpassningar göras avseende t.ex. målgrupp.
Vid sammanträdet diskuterar nämnden möjlig inriktning för den
medskapande processen, med utgångspunkt i Tillit – ett kunskapsunderlag av
Region Hallands lokala nämnder. Samtliga nämnders diskussioner förs sedan
vidare till länspresidiet i april i syfte att formulera en gemensam inriktning.
Utifrån diskussionerna i nämnderna och vid länspresidiet föreslås
förvaltningen få i uppdrag av att ta fram ett förslag till inriktning som
nämnden beslutar om vid sammanträdet i maj.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Förvaltning
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Felicia Pettersson
Nämndtjänsteman

Bilaga:
Förslag till Projektplan - Lokala nämnders medskapande process om tillit 2021
Kunskapsunderlag tillit – Lokala nämnder
Powerpoint - Inriktningsdiskussion
Styrelsens/nämndens beslut delges

Expedieras inte.

