Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-13

Lokala nämnden Laholm
Plats och tid

Gröna Hästen, Laholm, klockan 09:00-15:00

Ledamöter

Lars Fritzon (S) (vice ordförande)
Angela Magnusson (M)
Monica Yngvesson (S)
Malin Karlsson (KD)

Övriga

Eva Jadeling (Nämndtjänsteman), Alma Vodenicarevic (Strateg),
Maria Hvidberg Müller

Paragrafer

§36

Utses att justera

Monica Yngvesson

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

........................................................................................................
Maria Hvidberg Müller

Ordförande

........................................................................................................
Lars Fritzon

Justerare

................................................
Monica Yngvesson

………………………………..

Vid protokollet: Maria Hvidberg Müller
Justerat 2019-06-06
Lars Fritzon

Monica Yngvesson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2019-06-07
Utdragsbestyrkande: Maria Hvidberg Müller
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Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Lokala nämnden Laholm
2019-05-13

Organ
Sammanträdesdatum
Paragrafer
Justeringsdatum
Datum för anslagets uppsättande
Datum för anslagets nedtagande
Protokollets förvaringsplats
Regionkontoret

Underskrift

.................................................

Ordförandes sign

Justerares sign
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§36
Att leda in i framtiden
LN LHM190027
Beslut
Lokala nämnden i Laholm beslutar att
 i samverkan med övriga lokala nämnder arrangera utvecklingsdagen ”Att leda
in i framtiden”
 avsätta 25 000 kronor av budget 2019 till genomförandet av utvecklingsdagen
 anteckna den lämnade informationen till protokollet
Ärendet
Den lokala nämnden i Falkenberg har arrangerat utvecklingsdagen ”Att leda in i
framtiden” årligen sedan 2012. Syftet med utvecklingsdagen är att inspirera till
diskussion och handling kring aktuella samhällsutmaningar inom området social
hållbarhet och jämlik hälsa. Målgruppen för dagen är politker och tjänstemän inom
Region Halland och de halländska kommunerna men även representanter från
näringsliv och civilsamhälle.
Utvecklingsdagen har vuxit över åren med ett deltagarantal som en början var ca 50
personer till att de två senaste åren locka fler deltagare än vad det har varit möjligt att
erbjuda plats till, 120 deltagare år 2017 och 130 deltagare år 2018. Utvärderingarna
av utvecklingsdagen visar att majoriteten av deltagarna är nöjda med innehåll i
programmet och med nivån på föreläsare.
I uppstarten av mandatperioden lyfte den lokala nämnden i Falkenberg frågan om att
bjuda in samtliga lokala nämnder till sammverkan kring genomförandet av
utvecklingsdagen. Syftet med samverkan mellan nämnderna är främst att få en
breddad spridning med perspektiv för hela Halland.
Förslag till beslut
Lokala nämnden i Laholm beslutar att
 i samverkan med övriga lokala nämnder arrangera utvecklingsdagen ”Att leda
in i framtiden”
 avsätta 25 000 kronor av budget 2019 till genomförandet av utvecklingsdagen
 anteckna den lämnade informationen till protokollet
Beslutsunderlag
 Samverkan och medfinansiering av utvecklingsdagen Att leda in i framtiden
Expedieras till
Lokala nämnden i Falkenberg
Paragrafen är justerad
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-04-23

Diarienummer
LN LHM190027

Regionkontoret
Social hållbarhet
Eva Jadeling
Nämndtjänsteman

Lokala nämnden Laholm

Att leda in i framtiden
Förslag till beslut
Lokala nämnden i Laholm beslutar att
- i samverkan med övriga lokala nämnder arrangera utvecklingsdagen ”Att leda
in i framtiden”
- avstätta 25 000 kronor av budget 2019 till genomförandet av utvecklingsdagen
- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Sammanfattning
Den lokala nämnden i Falkenberg har arrangerat utvecklingsdagen ”Att leda in i
framtiden” årligen sedan 2012. Syftet med utvecklingsdagen är att inspirera till
diskussion och handling kring aktuella samhällsutmaningar inom området social
hållbarhet och jämlik hälsa. Målgruppen för dagen är politker och tjänstemän inom
Region Halland och de halländska kommunerna men även representanter från
näringsliv och civilsamhälle.
Utvecklingsdagen har vuxit över åren med ett deltagarantal som en början var ca 50
personer till att de två senaste åren locka fler deltagare än vad det har varit möjligt att
erbjuda plats till, 120 deltagare år 2017 och 130 deltagare år 2018. Utvärderingarna
av utvecklingsdagen visar att majoriteten av deltagarna är nöjda med innehåll i
programmet och med nivån på föreläsare.
I uppstarten av mandatperioden lyfte den lokala nämnden i Falkenberg frågan om att
bjuda in samtliga lokala nämnder till sammverkan kring genomförandet av
utvecklingsdagen. Syftet med samverkan mellan nämnderna är främst att få en
breddad spridning med perspektiv för hela Halland.
Kostnader för genomförandet
Den lokala nämnden i Falkenberg budgeterar för kostnader om cirka 120 000 kronor
för att genomföra utvecklingsdagen. Avgiften för deltagande är 500 kronor. Avgiften
täcker främst kostnaderna för lokal och förtäring.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet innebär att lokal nämnd i Laholm avsätter 25 000 kronor inkl. ledamöternas
deltagaravgift av sin budget för gemensamt genomförande av utvecklingsdagen.

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Styrelsens/nämndens beslut delges
Lokala nämnden i Falkenberg

Eva Jadeling
Nämndtjänsteman

