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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 bidrar också med kunskap om frågor som kan komma att
påverka Region Hallands verksamheter, 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 ska lokala nämnder 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 utifrån ett kunskapsuppdrag, utvecklingsuppdrag och samverkansuppdrag.
Kunskapsuppdrag
Lokala nämnder arbetar med kartläggning och dialog för att identifiera befolkningens behov.
De lokala nämnderna årligen tar fram ett gemensamt kunskapsunderlag som lämnas över till
regionstyrelsen. Detta underlag ska sedan ligga till grund för strategisk utveckling, ledning
och styrning av verksamhet inom Region Halland och i samverkan med kommunerna och
andra lokala aktörer. Kunskapsuppdraget genomförs ofta i samarbete med andra interna och
externa aktörer.
Exempel på resultat av lokala nämnders kunskapsuppdrag är befolkningsstudien "Hälsa på
lika villkor" samt det större dialogarbete som lokala nämnder har genomfört om ungas
livsvillkor och psykiska hälsa.
Utvecklingsuppdrag
Utvecklingsuppdraget genomförs genom att lokala nämner samarbetar i ett antal
övergripande utvecklingsprocesser. En av dessa är Välmående ger resultat som nämnderna
har drivit sedan 2013. Satsningen är 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.
Samverkansuppdraget
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 socialt hållbart Halland.
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Regional tillväxt och utveckling

2.1 Region Hallands tillväxtarbete
2.1.1

Hög attraktivitet

2.1.1.1 Verka för minskade skillnader i hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande
arbete
Uppdraget uppfylls genom ett antal processer och aktiviteter och bedöms ha goda chanser
att genomföras enligt plan.
Aktivitet

Kommentar

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

Länspresidiet lämnade ett förslag på fokusområde för det
gemensamma kunskapsunderlaget. Samtliga nämnder ställde sig
bakom förslaget och beslutade fokusområde på sammanträdet i
mars. Inriktning av kunskapsunderlag inför mål och budget 2021
kommer att ta sin utgångspunkt i de två föregående
kunskapsunderlagen som fokuserat på unga och unga vuxnas
psykiska ohälsa och livsvillkor. Underlaget kommer ha ett
undersökande arbetssätt vars utgångspunkter är;


fördjupad analys av sökmönster innan diagnos,



att identifiera vad som karaktäriserar de behovsgrupper
som växer fram genom analysen samt kostnaderna för
psykisk ohälsa i Region Hallands hälso- och
sjukvårdssystem.
Underlaget kommer att kompletteras med en litteratur- och
forskningsöversikt av tidigt förebyggande perspektiv på suicid.
Sprida och verka för
implementering av kunskapen från
befolkningsstudien Hälsa på lika
villkor

Regionkontoret har tillsammans med Falkenbergs kommuns
hållbarhetsutskott planerat för genomförandet av ett lokalt
spridningsseminarium där resultatet av Hälsa på lika villkor kommer
att presenteras. Seminariet kommer att genomföras den 24 maj.
Inbjudan har spridits brett till både förtroendevalda, tjänstemän och
verksamhetsrepresentanter inom Falkenbergs kommun och Region
Halland. Inbjudan har även spridits till representanter för
civilsamhälle och näringsliv.

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

Nämndens ledamöter har vid de två första sammanträdena
diskuterat sin roll i förhållande till verksamhetsplanens olika
aktiviteter. Nämnden beslutade om att det finns ett behov av att
diskutera de olika kunskapsunderlagen och dess åtgärdsförslag för
att kunna sprida kunskapen och verka för förankring och
implementering.

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 om det finansiella stödet pågår i samverkan med
hälso- och sjukvårdsavdelningen på regionkontoret.

Sprida kunskaper om
maskulinitetsnormers betydelse för
psykisk hälsa.

Arbete med att ta fram en plan för uppdraget pågår. Aktiviteten ingår
som en del i nämndens medborgarlöfte. Inom ramen för
medborgarlöftet ska nämnden, tillsammans med Räddningstjänsten
väst, arrangera kunskapshöjande insatser riktat till
gymnasieungdomar.
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Aktivitet

Kommentar

Arrangera konferensen Att leda in i
framtiden.

Under perioden har det pågått diskussioner om samverkan med
övriga lokala nämnder kring genomförandet av konferensen.
Diskussionerna har dragit ut på tiden vilket gör att planeringen av
konferensen inte har kunnat komma igång enligt önskad plan.
Fördröjningen kan leda till att konferensen läggas senare på året
och att det blir svårare att hitta lediga konferensanläggningar.

2.1.1.2 Främja lokal och regional samverkan
Uppdraget genomförs inom ramen för samtliga av nämndens aktiviteter och beslutade
uppdrag.
Aktivitet

Kommentar

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

Inom Falkenbergs kommun pågår det ett arbete med att se över den
interna organisationen men också externa samverkansytor som
exempelvis Rådet för social hållbarhet. Med anledning av
organisationsöversynen har arbetet med de olika uppdragen kopplat
till rådet pausats i väntan på kommunens beslut.

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 Aktiviteten följer plan. Nämndens aktivitet i medborgarlöften genomförs i
samverkan med Räddningstjänsten väst. Inom ramen för löftet arrangeras kunskapshöjande insatser gällande
maskulinitetsnormer riktat till ungdomar i gymnasieålder.

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
Uppdraget utförs av en rad olika processer och aktiviteter som bildar en helhet. Uppdraget
bedöms ha goda chanser att genomföras enligt plan
Aktivitet

Kommentar

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

Arbetet följer plan och avvaktar Regionstyrelsens beslut om nästa
steg i processen.

Sprida kunskap om åtgärdsförslag
gällande ungas psykiska hälsa och
verka för att åtgärdsförslagen
implementeras i styrning och

Nämndens ledamöter har vid de två första sammanträdena
diskuterat sin roll i förhållande till verksamhetsplanens olika
aktiviteter. Nämnden beslutade om att det finns ett behov av att
diskutera de olika kunskapsunderlagen och dess åtgärdsförslag för
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Aktivitet

Kommentar

ledning av Region Halland och i de
halländska kommunerna.

att kunna sprida kunskapen och verka för förankring och
implementering.

Utveckla satsningen Välmående
ger resultat gemensamt med
övriga lokala nämnder

Dialog kring satsningens utveckling förs så väl lokalt som regionalt
och i den regionala stödstrukturen (samverkan mellan de halländska
kommunerna och Region Halland).

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

Diskussioner förs regionalt om den fortsatta planen för arbetet.

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. Arbetet sker inom ramen för
uppdraget om regiongemensam analys av barn och ungas livsvillkor
och hälsa.

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

Diskussioner förs med Hallands idrottsförbund, Falkenbergs
kommun och representanter för det lokala civilsamhället för att
identifiera ett nästa steg i processen.

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

Arbetet följer plan och nämndens strateg deltar i det lokala
språkstartsnätverket. Representanter för Språkstart Halland har
även bjudits in till kommande nämndssammanträde.
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Ekonomi

Nämnden har i användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region Hallands övergripande
mål. Nedan presenteras det ekonomiska resultatet per ansvarsområde, se tabell.
Lokala nämnden Falkenberg Uppföljningsrapport 1 2019. Belopp i tkr
Uppdrag

Lokala nämnden
Falkenberg

Budget

Utfall
jan-mars

Utfall
%

Avvikelse
[periodise
rad]

Prognos

773

142

18%

51

773

Arvoden och
ersättningar

705

140

20%

36

Kurs och konferens

50

0%

13

Kringkostnader

18

2

12%

2

300

2

1%

73

Politiker

Utvecklings
medel
folkhälsa

Total

Avvikel
se B-P
0

300
0

Varav intecknade

260

Välmående ger resultat
- gemensamma
utvecklingsmedel

10

Att leda in i framtiden

120

Lokalt ekonomiskt stöd
- Kultursommar

30

Lokalt ekonomiskt stöd
- Fysisk aktivitet på
recept nivå 1

20

Regional och lokal
samverkan för psykisk
hälsa

30

2

Kunskapsunderlag
inför mål och budget
2021, kommunikation

20

0

Hälsa på lika villkor spridning av resultat

10

Lokal samverkan
genom Rådet för
Social hållbarhet

20

Nämndens ofördelade
medel

40
1 073

2

0%

64

13%

124

0

144

1 073

0

Lokala nämnden Falkenberg 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 perioden januarimars är plus 124 tkr. Prognosen är ett utfall enligt budget.
Politisk verksamhet
Anslaget till politiken visar överskott för perioden januari-mars. Prognosen är ett utfall enligt
budgeterat anslag.
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Utvecklingsmedel folkhälsa
Utvecklingsmedel visar ett utfall som är lägre än budget för perioden januari-mars. Utfallet
varierar över året. Prognos enligt budget.

Uppdrag
Uppdrag
Politik

Resultat janmar 2019

Budget janmar 2019

Budget 2019

Prognos 2019

Prog.
avvikelse mot
budget 2019

142 tkr

193 tkr

773 tkr

773 tkr

0

2 tkr

75 tkr

300 tkr

300 tkr

0

144 tkr

268 tkr

1 073 tkr

1 073 tkr

0

Utveckling
folkhälsa
Summa lokala
nämndens
verksamhet

3.1 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)
Indikatorer

Ack. resultat

Ack. budget

Ack. avvikelse

124 tkr

0 tkr

124 tkr

Resultat jämfört med budget,
ackumulerat

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

94 tkr

124 tkr

30 tkr

0 tkr

124 tkr

-31,9%

100%

131,9%
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GunMarie Stenström
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Ordförande
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