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”Tillsammans för Sloalyckan” – En utveckling av arbetet med
användardriven innovation och tjänstedesign
Förslag till beslut
Falkenbergsnämnden beslutar att:
- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Sammanfattning
Falkenbergsnämnden samverkar med Falkenbergs kommun och Polismyndigheten genom
Rådet för Social Hållbarhet. Under 2017 har rådet identifierat ett antal utmaningar i arbetet
för ett mer hållbart Falkenberg, däribland skillnaderna i uppväxtvillkor inom kommunen.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder ett utbildningsprogram och metodverktyg
som heter innovationsguiden. Genom deltagandet i utbildningsprogrammet
innovationsguiden genom projektet ”Tillsammans för Sloalyckan” ges möjligheten att
åstadkomma smartare lösningar på komplexa utmaningar, i vårt fall att skapa förutsättningar
för att stärka livsvillkoren i bostadsområdet Sloalyckan. Utbildningsprogrammet pågår mellan
perioden november 2017 och september 2018.
Vid sammanträdet återkopplas utbildningsprogrammets nuläge och processens nästa steg.

Bakgrund
Falkenbergsnämnden verkar på uppdrag av Regionfullmäktige och Regionstyrelsen. Enligt
uppdraget ska nämnden bidra till utveckling av hälsans bestämningsfaktorer i samhället, för
en jämlik och positiv hälsoutveckling. Med utgångspunkt i Social hållbarhet ska nämnden
ansvara för att stimulera och utveckla ett lokalt och regionalt gränsöverskridande strategiskt
folkhälsoarbete. Under 2018 ska nämnderna särskilt prioritera arbetet med:





En god start i livet.
Insatser som utjämnar hälsoskillnader.
Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser.
Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat
för att främja barn och ungas hälsa.

Falkenbergsnämnden samverkar med Falkenbergs kommun och Polismyndigheten genom
Rådet för social hållbarhet. Under 2017 har rådet gemensamt prioriterat arbetet med
utgångspunkt i tre fokusområden; trygghet och tillit, barn och ungas uppväxtvillkor och
alkohol, narkotika, tobak och doping (ANDT). En nulägesbeskrivning av de prioriterade
områdena visar på ett antal gemensamma utmaningar, däribland skillnaderna i uppväxtvillkor
inom kommunen. För att möta de komplexa utmaningar som rådet gemensamt identifierat
behövs innovativa lösningar med invånarens behov som utgångspunkt.

Innovationsguiden
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder ett utbildningsprogram och metodverktyg
som heter innovationsguiden. Innovationsguiden innebär att genom invånarinvolvering och
medskapande möjliggöra framtagandet av smartare lösningar på komplexa utmaningar.
Metodverktyget utgår från användarens behov och upplevelser men lyfter också fram
medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Utbildningsprogrammet är
uppdelat i sex steg tillsammans med förslag på metoder där deltagande utvecklingsteam
arbetar utifrån ett identifierat utvecklingsområde.
Steg 1: Ringa in
Steg 2: Undersöka
Steg 3: Fokusera
Steg 4: Ta fram idéer
Steg 5: Testa idéer
Steg 6: Förverkliga
I Innovationsguidens program ingår, utbildningsträffar, coachning, tillgång till digitala
plattformar och erfarenhetsutbyte med andra projektgrupper. Ett utvecklingsteam bestående
av representanter från Falkenbergsnämnden, Falkenbergs kommun, Räddningstjänsten Väst
och Polismyndigheten deltar i utbildningsprogrammet. Utöver utbildningsträffarna förväntas
teamet gemensamt behöva lägga ned 250 timmar under en period på nio månader.
SKL:s fastsatta utbildningsträffar:
-

Uppstart: 21/11-17
Mittavstämning: 21/3-18
Avslutning: 5/9-18

Identifierat utvecklingsområde
Arbetet för att stärka livsvillkoren i området Sloalyckan inleddes med workshopen
”Tillsammans för Sloalyckan” som genomfördes under oktober 2017. Vid workshopen
arbetades det fram ett antal konkreta frågor för de olika huvudmännen att arbeta vidare med
gemensamt. Ett nästa steg i arbetet är att involvera de som bor på Sloalyckan i utvecklingen
av området, samla in deras perspektiv för att öka förståelsen för behoven och sedan testa
och medskapa fram lösningar i syfte att skapa förutsättningar för att stärka livsvillkoren i
området.
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