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Lokala nämnden Falkenberg

Övergripande fokusområden inför verksamhetsinriktning 2020
Förslag till beslut
Lokala nämnden Falkenberg beslutar att
- anta de av nämnden framarbetade övergripande fokusområdena inför det
fortsatta arbetet med verksamhetsinriktning 2020.

Sammanfattning
Lokala nämnden Falkenberg har under våren 2019 inlett arbetet med
verksamhetsinriktning inför verksamhetsåret 2020, och med utgångspunkt i
nämndens uppdrag tagit fram fem övergripande målområden som nämnden vill
arbeta vidare med under verksamhetsåret 2020. Dessa områden är trygghet och tillit,
inkludering, sociala normer och värderingar, jämställdhet hela livet samt barns hälsa
och förutsättningar.
Syftet med verksamhetsinriktningen är att peka ut nämndens inriktning och
prioriterade områden under 2020.
Bakgrund
De lokala nämnderna får sitt uppdrag från regionfullmäktige och regionstyrelsen.
Uppdraget innebär att de lokala nämnderna, genom sitt arbete med inventeringar och
bidrag till behovsbedömningar, medverkar till att utveckla Region Hallands mål inom
hälso- och sjukvård och regional utveckling. Uppdraget innebär också att nämnderna
genom lokal förankring, utvecklade samverkansformer och gränsöverskridande
arbete med civilsamhället och regionens kommuner ska medverka till
kunskapsöverföring till Region Hallands verksamheter i frågor som påverkar
verksamheterna. I nämndernas uppdrag ingår även att genom dialoger och samråd
bidra till lokal förankring av inom Region Halland fattade beslut.
Enligt reglementet ska nämnden i sitt arbete beakta den ekonomiska, ekologiska och
sociala hållbarheten, de globala målen i Agenda 2030 samt intentionerna i FN:s
(Förenta Nationernas) konvention för barns rättigheter för att bidra till en positiv
regional utveckling.
Inom ramen för dessa prioriteringar och med utgångspunkt i reglementet ska de
lokala nämnderna arbeta för en långsiktig och strategisk utveckling genom att föra
dialog med invånare och lokala aktörer, samla och sprida kunskap samt främja
samverkan.
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Syftet med verksamhetsinriktningen är att peka ut nämndens inriktning och
prioriterade områden under verksamhetsåret 2020. Som ett led i detta arbete
träffades nämndens ledamöter i maj 2019 för att gemensamt samtala kring ramen för
nämndens uppdrag, tidigare verksamhetsinriktning samt kommande utmaningar i
Falkenbergs kommun.

Övergripande fokusområden inför verksamhetsåret 2020
Den lokala nämnden i Falkenberg ska arbeta för en strategisk utveckling inom de
frågor som nämnden ansvarar för. Att arbeta långsiktigt, systematiskt och
processinriktat är en förutsättning för att kunna genomföra uppdraget framgångsrikt.
Utifrån de diskussioner som nämnden förde i maj 2019 framkom att nämnden ser det
som viktigt och angeläget att arbeta med en stärkt demokrati under verksamhetsåret
2020. För att kunna verka för att positiva förändringar inom det området ska kunna
ske vill nämnden att nämndens verksamhet under verksamhetsåret 2020 fokuserar
på trygghet och tillit, inkludering, sociala normer och värderingar, jämställdhet i livet
och barns hälsa och förutsättningar.
Fortsatt arbete
Efter att nämnden fastställt att man vill fokuser på ovanstående fem områden under
verksamhetsåret 2020 kommer en fördjupning inom dessa områden göras genom en
workshop med nämndens ledamöter.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.
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Styrelsens/nämndens beslut delges
Inga styrelser eller nämnder behöver delges detta beslut

