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Lokala nämnden Falkenberg

Utvärdering av Att leda in i framtiden 2019
Förslag till beslut
Den lokala nämnden Falkenberg beslutar att
- godkänna redovisningen av information.

Sammanfattning
Utvecklingsdagen ”Att leda in i framtiden” har sedan 2012 till 2018 arrangerats av
Lokal nämnd Falkenberg i syfte att inspirera till dialog och handling kring aktuella
samhällsutmaningar inom området social hållbarhet och jämlik hälsa. Inför 2019 års
arrangemang och kommande utvecklingsdagar står samtliga lokala nämnder som
arrangörer. Syftet med samverkan mellan nämnderna är främst att få en bredare
spridning med perspektivet ”hela Halland”. 2019 års tema behandlade områden som
hållbar utveckling, ledarskap, tillit och kreativa lösningar.

Bakgrund
Utvecklingsdagen ”Att leda in i framtiden” har sedan 2012 till 2018 arrangerats av
Lokal nämnd Falkenberg i syfte att inspirera till dialog och handling kring aktuella
samhällsutmaningar inom området social hållbarhet och jämlik hälsa. Inför 2019 års
arrangemang och kommande utvecklingsdagar står samtliga lokala nämnder som
arrangörer. Syftet med samverkan mellan nämnderna är främst att få en bredare
spridning med perspektivet ”hela Halland”.
2019 års tema behandlade områden som hållbar utveckling, ledarskap, tillit och
kreativa lösningar. Cirka 500 inbjudningar skickades till förtroendevalda,
tjänstepersoner inom Region Halland och de halländska kommunerna samt till
representanter från näringsliv och civilsamhälle. 150 platser stod till förfogande, en
månad innan sista anmälningsdag var arrangemanget fullbokat. Dagen arrangerades
den 2 december och bestod av fem stycken föreläsningar samt ett avslutande
panelsamtal mellan samtliga föreläsare.
Efter utvecklingsdagen ombads samtliga deltagare och arrangörer att göra en
skattning av dagen samt ge svar på fem utvärderingsfrågor. En övervägande positiv

bild av utvecklingsdagen gavs där 49% av respondenterna upplever helhetsintrycket
av dagen som mycket bra och 43,3% som bra.
I analysen av utvärderingsfrågorna framkom en samlad god bild av förelsäsarna där
två stycken utmärkte sig positivt. Respondenterna uttryckte även att det fanns en röd
tråd mellan varje förläsning samt att det avslutande panelsamtalet knöt ihop dagen
väl.
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