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Lokala nämnden Falkenberg

Samverkan genom Rådet för social hållbarhet
Förslag till beslut
Falkenbergsnämnden beslutar att
- anteckna lämnad information till protokollet

Sammanfattning
Falkenbergsnämnden samverkar lokalt i Falkenbergs kommun genom Rådet för
social hållbarhet. Samverkan möjliggörs genom en överenskommelse. Samverkan
sker mellan Falkenbergs kommun, Falkenbergsnämnden - Region Halland och
Lokalpolisområde Falkenberg.
Rådet ska verka för att skapa utveckling på en övergripande nivå i frågor gällande
social hållbarhet. För att ytterligare rikta insatserna mot att minska skillnader i
livsvillkor har tre prioriterade områden tagits fram: ANDT, Tillit och trygghet samt barn
och ungas uppväxtvillkor.
Vid sammanträdet återkopplas rådets dagordning för rådets kommande möte.
Bakgrund
Falkenbergsnämnden samverkar lokalt i Falkenbergs kommun genom Rådet för
social hållbarhet. Rådet för Social hållbarhet bildades 2016 och är ett rådgivande
organ utan egna ekonomiska medel som ska verka för att skapa utveckling på en
övergripande nivå, i frågor som rör social hållbarhet. Mer specifikt handlar det om att
verka för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa bland invånare i Falkenbergs
kommun. Rådets grundläggande funktion är att möjliggöra samverkan mellan olika
organisationer och myndigheter. En samverkansöverenskommelse har skrivits under
för att möjliggöra en samverkan. Överenskommelsen ska fungera som ett stöd och
ramverk för det gemensamma arbetet.
Samverkan sker avtalsmässigt och praktiskt mellan Falkenbergs kommun,
Falkenbergsnämnden Region Halland och Lokalpolisområde Falkenberg. Rådet
sammankallas av kommunstyrelsens ordförande. Strukturen för rådet innehåller
delarna:

-

Rådet: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Falkenbergsnämnden samt
representanter från polismyndigheten.
Styrgrupp: Tjänstemän på chefsnivå från samtliga tre organisationer ex.
kommunchef, verksamhetschefer m.fl.
Uppdragsgrupp: Strateg Falkenbergsnämnden, folkhälsoutvecklare R-väst,
kommunpolis.
Processledare: Involverade på alla nivåer.

För att ytterligare rikta insatserna mot att minska skillnader i livsvillkor har tre
prioriterade områden tagits fram: ANDT, Tillit och trygghet samt barn och ungas
uppväxtvillkor. Dessa tre områden är formulerade brett för att möjliggöra arbete på
flera nivåer samtidigt och för att undvika ett alltför snävt arbete.
Gemensamt beslutade prioriterade områden 2018-2019
 ANDT (Alkohol, narkotika, doping och tobak)
Rådet ska verka för ett Falkenberg fritt från narkotika och doping samt ett minskat
bruk av alkohol och tobak.
 Tillit och trygghet
Rådet ska verka för ett Falkenberg där invånarna känner en ökad tillit och
trygghet.
 Barn och ungas uppväxtvillkor
Rådet ska verka för att alla barn och unga som växer upp i Falkenberg ska ha
goda uppväxtvillkor.
Genomförda uppdrag och diskussioner 2017
- Förankring av lokal lägesbild
- Workshop Sloalyckan
- Medborgarlöfte 2017
- Norrtäljes trygghetsarbete
- Rådets grundläggande organisation och struktur
- Förnyelse av samverkansöverenskommelse
och prioriterade områden 2018-2019
- BRÅ:s utvärdering
Pågående kommande uppdrag och diskussioner 2018
-

SKL:s Innovationsguiden
Uppdatering av lägesbild
Medborgarlöfte 2018
Handlingsplan våldsbejakande extremism
Vidarearbete utifrån lokala nämnders gemensamma dialogprocess kring unga
och unga vuxna psykiska hälsa och livsvillkor.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Tf regiondirektör
Beslutet ska skickas till
Beslutet expedieras inte

Camilla Karlsson
Nämndtjänsteman

