Kunskap, utveckling och samverkan

Falkenbergsnämnden
Verksamhetsinriktning 2019

Falkenbergsnämnden har under mandatperioden 2014-2018 arbetat långsiktigt, systematiskt
och processinriktat med de behov som nämnden genom kartläggning och dialog identifierat
under mandatperioden. Nämnden ser därför att det är viktigt att fortsatt fokusera på de
processer och utvecklingsarbeten som redan är initierade. Identifiera vita fläckar och driva
insatser som skulle stärka ytterligare förflyttning i nämndens ansvarsområde och inriktning.

Falkenbergsnämndens inriktning och plan för 2019
Falkenbergsnämndens övergripande inriktning för verksamhetsåret 2019 är barn och ungas
psykiska hälsa. Nämnden ämnar att inom ramen för den övergripande inriktningen särskilt
fokusera på frågor som rör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, maskulinitetsnormer
och jämställdhet.
Inom ramen för kunskapsuppdraget är det nämndens intention att:








Tillsammans med de övriga lokala nämnderna utveckla ett kunskapsunderlag med
fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att tydligt måla bilden av
målgruppens behov
Sprida och implementera kunskap om maskulinitetsnormers betydelse för psykisk
hälsa
Fortsätt arrangera konferensen ”Att leda in framtiden”.
Tillsammans med lokala nämnder utveckla ett kunskapsunderlag inför mål och
budget 2021.
I samverkan med rådets aktörer uppdatera nulägesbeskrivningen över Rådet för
Social hållbarhets prioriterade områden.
Sprida och implementera kunskapen från hälsa på lika villkor

Inom ramen för utvecklingsuppdraget är det nämndens intention att:








Fortsätta utveckla satsningen Välmående ger resultat gemensamt med övriga lokala
nämnder. Utgångspunkten i den fortsatta utvecklingen är den utvecklingsplan som
framarbetas under 2018.
Fortsätta den initierade satsningen jämställt föräldraskap i samarbete med relevanta
aktörer inom Region Halland.
Stärka små barns språkutveckling genom att stödja satsningen Språkstart Halland.
Fortsätta sprida och utveckla arbetet med utvecklingsmedel för att stimulera idéer
och initiativ kring hälsofrämjande och förebyggande arbete inom social hållbarhet
som kan möta samhällsutmaningar långsiktigt.
Utreda möjligheten att i samverkan med Falkenbergs kommun utveckla mötesplatser
och dialogforum för unga.

Inom ramen för samverkansuppdraget är det nämndens intention att:






Fortsätta arbeta för att utveckla samverkan genom Rådet för Social hållbarhet samt
att i samverkan bära in Falkenbergsnämndens intentioner och fokusområden.
Tillsammans med Falkenbergs kommun fortsätta arbetet med utgångspunkt i
resultatet av innovationsguiden.
Utifrån kartläggningen av civilsamhällets arbete kring psykisk (o)hälsa etablera
samverkan för att främja psykisk hälsa.
Genomföra gemensamt medborgarlöfte 2019
Delta och bidra i nätverket för föräldrastöd - föräldrar emellan.

Samverkansuppdraget är svårare att avgränsa då samverkan genomsyrar nämndens
samtliga processer.

Implementering av åtgärdsförslag gällande ungas psykiska hälsa
Det är även Falkenbergnämndens intention att fortsätta arbetet med implementering och
förankring av lokala nämnders åtgärdsförslag om ungas livsvillkor och psykiska hälsa både
intern och externt. Bilden nedan beskriver det sammanhang där Falkenbergsnämnden
kommer att verka för att skapa en förflyttning och utveckling i de frågor åtgärdsförslagen
avser.

Under 2019 kommer nämndens initiativ gällande åtgärdsförslagen särskilt att fokusera på:







Utveckla den politiska styrningen och beställningen gällande frågor som rör
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Ökad tydlighet och förenkling för individen att navigera i stödsystemet (samordnad
information)
Utveckla mål och mätvärden gällande bemötande av människor med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Utveckla strategisk samverkan och definiera mål och indikatorer för samverkan
Utveckla kunskapsunderlag som skapar en tydlig bild av angelägenheten att arbeta
främjande med gruppen unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

