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1 Sammanfattning
Lokala nämnders uppdrag
Enligt lokala nämnders tilldelade uppdrag för 2017 ska nämnderna arbeta för en
god start i livet och för att förstå vad invånarna tycker om hälso- och sjukvården.
Lokala nämnder ska även arbeta med att utveckla, genomföra och utvärdera
riktade insatser för mer jämlik hälsa. Nedanstående är några exempel på hur
lokala nämnder har tagit sig an sitt uppdrag.
Med utgångspunkt i uppdraget har lokala nämnder prioriterat arbetet med en
gemensam dialogprocess i Halland kring unga, unga vuxnas livsvillkor och
psykiska hälsa. Nämnderna prioriterar även en fortsatt utveckling av arbetet med
Välmående ger resultat, samt att stimulera och utveckla lokal och regional
samverkan.
Lokala nämnders gemensamma dialogprocess
Under flera år har lokala nämnder uppfattat signaler om en ökande psykisk ohälsa
bland unga i Halland. Nationella rapporter liksom lokala visar samma mönster och
därför har vi det senaste året fört dialoger med unga och unga vuxna samt med
verksamhetsföreträdare. Ambitionen har varit att möta många unga i olika
livssituationer; gärna dem som vi annars inte når. Allt för att få en tydligare bild av
ungas vardag och förutsättningar för en god hälsa.
Genom den gemensamma dialogprocessen har de lokala nämnderna i Halland
fört dialog med 287 unga och unga vuxna och genomfört 63 dialoger med olika
verksamheter och intressenter som på något sätt arbetar med frågan. En av
bilderna som klart framträder är behovet av samordnade, samtidiga och
sammansatta insatser för unga som har psykisk ohälsa eller psykiska
funktionsvariationer. Olika myndigheter behöver tillsammans med den unge
planera och samordna stöd och insatser. Kunskap om psykisk ohälsa och
bemötande av unga som inte mår bra eller har särskilda behov, lyfts fram både av
de unga vi pratat med och av professionen. Genom rätt kunskap och ett gott
bemötande minskar lidandet och ökar livskvaliteten hos de unga som har extra
utmaningar i livet
Med utgångspunkt i den kunskap som vi har tagit del av har vi ställt samman en
rapport med förslag till åtgärder för att förbättra ungas livssituation och psykiska
hälsa. Rapporten har lämnats över till Regionstyrelsens arbetsutskott som
underlag till Region Hallands mål- och budgetprocess inför 2019. Med denna
ansträngning hoppas vi kunna samla krafter i hela samhället för att förbättra
situationen för unga.
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Välmående ger resultat
Lokala nämner har drivit utvecklingsarbetet Välmående ger resultat sedan 2013.
Bakgrunden till initiativet är kunskapen om en ökande psykisk ohälsa och en
negativ utveckling av måluppfyllelsen i skolan. Välmående ger resultat 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.
Under 2017 har arbetet fokuserat på att genomföra en processledarutbildning.
Totalt utbildas 30 pedagoger i Halland som parallellt med utbildningen tillämpar
arbetssättet bland barn och elever på förskolor och skolor runt om i regionen
Varje lokal nämnd finansierar ett antal utbildningsplatser i en gemensam
processledarutbildning.
För Hyltes del deltar två värdegrundspedagoger i processledarutbildningen.
Under 2017 och 2018 genomför Halmstad högskola en utvärdering av
processledarutbildningen och effekterna i berörda verksamheter. Resultatet
beräknas vara färdigt under 2018.
Utveckla lokal och regional samverkan
Samverkan är en förutsättning och en framgångsfaktor för genomförandet av
lokala nämnders uppdrag. Lokala nämnder är utvecklingsnämnder och därför blir
samverkansuppdraget centralt för att kunna uppnå långsiktiga effekter med det
arbetet som görs. Det krävs insatser på flera nivåer och från olika aktörer för att vi
tillsammans ska kunna skapa ett Socialt hållbart Halland.
De lokala förutsättningarna för samverkan ser olika ut i olika delar av Halland.
Folkhälsorådet i Hylte är ett strategiskt samverkansforum vars uppgift är att
skapa förutsättningar för ett välfungerande tvärsektoriellt arbete kring frågor som
rör social hållbarhet och folkhälsa i Hylte. Folkhälsorådet är ett rådgivande organ
utan ekonomiska medel där representanter från Kommunstyrelsen, kommunens
nämnder, Hyltenämnden samt tjänstepersoner från kommun och region lyfter upp
och diskuterar folkhälsofrågor med strävan att finna gemensamma områden att
kraftsamla kring.
Folkhälsorådet har prioriterat följande fokusområden för 2017:
Tillit, alkohol, narkotika, doping, tobak och spel ("ANDTS") med fokus på barn och
unga. Folkhälsorådet har haft fyra sammanträden under året.
Nätverk
Hyltenämnden deltar även i nationella nätverk/forum, så som Uppdrag hälsa och
Mötesplats för social hållbarhet.
Bedömningen är att lokala nämnder har en god måluppfyllelse av åtaganden
och aktiviteter för verksamhetsåret 2017.
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2 Periodens resultat
Till sitt förfogande för att genomföra sitt uppdrag och förverkliga beslutad nämndsoch aktivitetsplan har nämnden haft ekonomiska resurser. Nämnden har i
användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region Hallands övergripande mål.
Nedan presenteras det ekonomiska resultatet per ansvarsområde, se tabell.
Hyltenämndens Årsrapport 2017. Belopp i tkr
Uppdrag

Hyltenämnden

Budget

Utfall

Utfall %

Avvikelse

793

678

85%

116

Arvoden och
ersättningar

640

550

86%

90

Kurs och konferens

50

65

130%

-15

Kringkostnader

103

63

61%

41

689

655

95%

34

Folkhälsoresurs/Köpt
tjänst

581

572

98%

9

Omkostnader

108

83

77%

25

350

245

70%

105

Varav intecknade

345

245

71%

100

Camp Vallsnäs 2017

35

35

100%

0

Välmående ger resultat
processledarutbildning,
två platser,
gemensamma
utvecklingsmedelförstärkning och
föreläsning med Pamela
von Salbjar

78

69

89%

9

FaR

12

5

42%

7

Hälsofrämjande rådet
för Seniorer

15

15

100%

0

Språkstart Halland,
inspirationsdag,
sommaravslutning,
projektsamordnare

40

14

35%

26

Boost Hylte

100

100

100%

0

Föräldrar Emellan
Föreläsning med Mia
Börjesson. I huvudet på
en tonåring.

40

7

17%

33

Dialogarbete

15

0%

15

Övrigt ej fördelat

10

0%

10

85%

255

Politiker

Hälsofrämjande
insatser

Utvecklingsmedel
folkhälsa

Total

1 832

1577
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Hyltenämnden 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
2017 är plus 255 tkr.

2.1 Politisk verksamhet
Det sammantagna anslaget till politiken visar överskott för året.
Sammanträdesarvoden och omkostnader står för överskottet. Överskottet för
sammanträdesarvoden kan förklaras av att nämnden ej varit fulltalig under vårens
sammanträden och bara delvis fulltalig under hösten. Överskottet för
kringkostnader kan förklaras av att nämndens sammanträden oftast sker i
regionens egna lokaler vilket är kostnadseffektivt. Kostnader för kurs och
konferens har överskridit sin budgetram och kan förklaras av ett ökat behov av
omvärldsbevakning och kompetensutveckling.

2.2 Hälsofrämjande insatser
Här ingår folkhälsoresurs (köpt tjänst) samt omkostnader så som, resor, utbildning
och lokalhyra. Utfallet för år 2017 följer budget.

2.3 Utvecklingsmedel folkhälsa
Utfallet för utvecklingsmedel visar överskott år 2017. Nämndens insatser har varit
omfattande men kostnadseffektiva under året.

3 Åtaganden i verksamhetsplanen
De åtaganden som återfinns i verksamhetsplanen redovisas i kapitlet och en
bedömning har gjorts vad det gäller regionkontorets åtagande från beslutad
verksamhetsplan.
Måluppfyllnaden redovisas enligt följande:

Eventuella kommentarer har lagts på verksamhetsnivå.
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3.1 Hög attraktivitet
3.1.1 Halland, en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara
mötesplatser, boende- och livsmiljöer
Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

Implementera
planen utifrån
"Folkhälsan i
Halland" i dialog
regionalt/lokalt

Presenterat olika
delar av rapporten till
tjänstemannagruppen
för folkhälsa Hylte

Öka kunskapen
om insatser som
minskar
skillnaden i
hälsa

Åtagandet bedöms
vara uppfyllt genom
Hyltenämndens
grunduppdrag.

Implementera
samarbetsformer
med
civilsamhället i
syfte att stärka
social hållbarhet.

Arbetet inkluderas
som en del av
Språkstart Halland för
asylsökande och
nyanlända familjer i
Hylte.

Kommentar

Strateg har deltagit
vid ett tillfälle av
"Bästa samverkansplatsen" som syftar
till att stärka
förutsättningarna för
samarbeten mellan
regionen och det
civila samhällets
aktörer.

3.2 Fler i arbete
3.2.1 Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar
Åtagande
Stärka små
barns
språkutveckling

Kommentar

Aktiviteter

Kommentar

Följa och bidra i
utvecklingsarbetet
Språkstart Halland
med inriktning på
asylsökande och
nyanlända barn och
familjer.

Inspirationsföreläsning för
blivande
språkstartare/cirkelledare
genomfördes 30 januari.
Därefter rekryterades 18
personer till att bli
språkstartare vilka
genomförde
webutbildning och
cirkelledarutbildning via
studieförbunden.
Åtta av dessa språkstartare genomförde
språkträffar med familjer
under våren.
I slutet av maj
genomfördes en
sommaravslutning med
grillning och teaterföreställning för
deltagande familjer och
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Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

Kommentar
språkstartare.
Inför höstterminen
genomfördes en
inspirationskväll den 11
september i syfte att
rekrytera ytterligare
språkstartare. Träffen
resulterade i att två nya
personer anmälde sitt
intresse att bli
språkstartare, samt
genomgick webutbildning
och cirkelledarutbildning.
Vid mässan "Integration i
förening" den 12
september
prestenterades
satsningen och många
asylsökande/nyanlända
familjer anmälde sitt
intresse att få kontakt
med en språkstartare.
Totalt genomförde tre
språkstartare språkträffar
med en familj var under
hösten.
Under året har
Hyltenämnden finansierat
anställning av en lokal
projektsamordnare
vilket bedömts som en
framgångsfaktor.
I syfte att finna nya
lösningar för att använda
språkryggsäckens
metoder och material
lyftes frågan om
förskolors möjlighet och
intresse att arbeta med
språkryggsäckarna i
samband med en dialog
med förskolechefer i
oktober månad.
Förskolecheferna var
positiva till det och
nämnden beslutade att
bidra med ryggsäckar till
alla förskolor i Hylte (två
per avdelning, totalt 75
st). Förskolorna bjöds
dessutom in till
föreläsningen "Det är väl
ingen konst att läsa" den
15/11 med Maria Ehde
Andersson och Catarina
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Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

Kommentar
Sjöberg.
Förskolorna kommer
använda arbetssätt,
metod och material både i
verksamheten med barn
som behöver extra
språklig stimulans, men
kommer också ha en
ryggsäck som kan lånas
hem till familjer där behov
finns, oavsett bakgrund.
Utlämning av ryggsäckar
till förskolorna påbörjades
under december månad.
En plan för utvärdering av
pilotprojektet tillsammans
med Halmstadsnämnden
påbörjades i slutet av
året.

Skapa
möjligheter för
att genomföra
regionala
anslyser kring
barns livsvillkor
Fortsätta
utveckla
arbetet med
barn och ungas
psykisk hälsa

Arbetet
inkluderas som
en del av det
gemensamma
dialogarbetet
Samordna och
genomföra
utvecklingsarbetet
Välmående ger
resultat

Regionalt:
Processledarutbildningen
fortskrider enligt plan.
Under 2017 har
processledarna tagit del
av tre
utbildningsmodulerna och
utbildningsdagar.
Processledarna har även
deltagit på fem
fördjupningstillfällen/handledning.
Halmstad högskolas
utvärdering av arbetet
med Välmående ger
resultat påbörjades i maj
2017 och beräknas vara
färdig hösten 2018.
I arbetet med att skapa en
struktur för uppdatering
av materialet i Välmående
ger resultat har samtals
förts med Region
Hallands
kommunikationsavdelning
samt med företaget Bättre
skolor.
Arbetet med
uppdateringsstruktur
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Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

Kommentar
fortsätter enligt
projektplan under 2018.
Arbetet med att samla in
processledare/skolledares
och pedagogers behov
och intresse i frågan har
också påbörjats.
Arbetet med processtöd
fortsätter enligt
projektplan under 2018.
Det pågår inget aktivt
arbete med att anpassa
Välmående ger resultats
process på andra arenor.
Under 2017 har arbetet
med Välmående ger
resultat presenterats på
en föräldrastödskonferens
i Halmstad.
Ett par verksamheter som
arbetar med Välmående
ger resultat har genom
föräldramöten börjat
involvera föräldrar i
materialet och
perspektiven.
Under 2017 har arbetet
med uppdatering av
materialet och
implementering av ett
förtydligande
jämställdhetsperspektiv
påbörjats och planeras
vara färdigt under 2018.
Projektledare för den
regionala satsningen har
genom
arbetsgruppsmöten följt
och stöttat lokala
strateger i deras arbete
med lokal förankring.
Nämndtjänstemannen
deltar i den regionala
styrgruppen för
satsningen.
Lokalt:
Hyltenämndens strateg
deltar i arbetsgruppen för
välmående ger resultat
samt är lokal
kontaktperson för arbetet
och har kontinuerlig
kontakt med kontorschef
och processledare.
Från Hylte är det två
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Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

Kommentar
värdegrundspedagoger
som deltar i processledarutbildningen. I Hylte har
man valt att fokusera på
att implementera
arbetssättet på Lönnens
förskola. Planering för det
lokala genomförandet har
tagits fram.
En inspirationsföreläsning
med Pamela von Sabljar
genomfördes 13
september. Totalt deltog
ca 35 personer, varav 10
från Lönnens förskola.
Processledarna har
genomfört utbildning i två
av de sex modulerna på
Lönnens förskola.

Bidra i
utvecklingen av
föräldrastöd

Hyltenämndens strateg
deltar i utvecklingen av
arbetet med Föräldrar
emellan tillsammans med
kommunen.
Nämnden har deltagit vid
temakväll om droger för
föräldrar till högstadieelever på Örnaskolan den
3 april.
Regionala träffar om
föräldrastöd har
genomförts på
Länsstyrelsen 6 april och
17 oktober där strateg har
deltagit.
Temakväll "Ungdomars
sommarlov, vad gör ditt
barn i sommar?" den 29
maj.
Föreläsning med Mia
Börjesson "I huvudet på
en tonåring" 8 november
med en 30-tal deltagare.

Genomföra
dialoger i syfte att
samla in kunskap
och perspektiv på
ungas livsvillkor och
psykiska hälsa för
att skapa en
tydligare bild av
behovet, finna
förslag till lösningar
samt att förstärka
kunskapsunderlaget

Ett gemensamt
kunskapsunderlag och
plan för lokal och regional
förankring togs fram i
början av året.
Hyltenämnden valde att
fokusera på unga och
unga vuxna utanför
arbetsmarknaden.
En lokal plan för
genomförande av dialoger
med målgrupp och
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Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

Kommentar

inför måloch budget arbetet
2019

intressenter togs fram och
fem lokala
förankringsmöten
genomfördes.
Under året har lokala
nämnder gemensamt
träffad 287 unga vuxna
från målgruppen och
genomfört dialoger med
63 verksamheter.
Av dessa genomfördes
fyra dialoger med
målgruppen och sex
dialoger med olika
verksamheter i Hylte.
Med utgångspunkt i den
kunskap nämnderna tagit
del av har en rapport med
förslag till åtgärder för att
förbättra ungas
livssituation och psykiska
hälsa tagits fram.
Rapporten har lämnats
över till Regionstyrelsens
arbetsutskott som
underlag till Region
Hallands mål- och
budgetprocess inför 2019.
Med denna ansträngning
hoppas lokala nämnder
kunna samla krafter i hela
samhället för att förbättra
situationen för unga.
En lokal rapport över
Hyltes resultat och en
plan för lokal återkoppling
har tagits fram.

Delfinansierar
och bidrar i
utvecklingen av
BOOST Hylte.

Strateg och nämndtjänsteman ingår i
Styrgruppen för BOOST
Hylte.
Sammanfattning
Boost Hylte har under
2017 arrangerat 27
aktiviteter för kommunens
unga vuxna och nått
sammanlagt 763
deltagare vid dessa
tillfällen. Under 2017 har
Boost Hyltes verksamhet
fokuserat än mer på att
nyttja redan befintliga
sammanhang för att nå
målgruppen. Detta har
skett genom samverkan
med bland annat den
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Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

Kommentar
nyöppnade Fritidsgården
och Arbetsförmedlingen.
Fritidsgården bedöms
vara en bra arena för
Boost Hyltes aktiviteter
även under 2018. Detta
tack vare det goda
samarbetet och nära
kontakten med
fritidsledarna.
Aktiviteterna under 2017
har även fokuserat
ytterligare på att nyttja
och lyfta lokala förmågor
och kompetenser, i syfte
att stärka det som redan
finns i kommunen,
snarare än att hitta dem i
andra delar av landet. Ett
av Boost Hyltes mål är att
aktiviteterna enligt
deltagarenkäterna ska
hålla hög kvalitet, vilket
de fortsatt gör. Det har
under hösten tagits ett
grepp kring ämnet psykisk
ohälsa, vilket kommer
genomsyra
verksamhetens aktiviteter
även under 2018. Boost
Hylte har också under
2017 ökat sin aktivitet på
sociala medier, vilket har
resulterat i fler följare.
Sociala medier är en bra
kanal för att kommunicera
med och nå målgruppen,
vilket fortsatt är något
som verksamheten
behöver utveckla.
Separat verksamhetsredovisning för Boost
Hylte 2017 bifogas.

Följa
utvecklingen av
förskolornas arbete
utifrån studien
"Ökad medvetenhet
om att främja
psykisk hälsa i
förskolan skapar
känsla av tillit"

Till följd av studien som
genomförts på förskolorna
i kommunen har Hylte valt
att prioritera psykisk hälsa
bland de yngsta barnen
genom att låta arbetet
med Välmående ger
Resultat påbörjas på
Lönnens förskola.

Delfinansiera
och följa Camp
Vallsnäs

Camp Vallsnäs
genomfördes under v. 25
och 26 där ca 180 barn
deltog.
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Åtagande

Kommentar

Bidra i
framtagning
och spridning
av lokala
undersökningar
av barn och
ungas hälsa.

Aktiviteter

Kommentar

Verka för att
LUPP genomförs i
Hylte

Nämnden har verkat för
att LUPP ska genomföras
bla genom en skriftlig
framställan till
kommunstyrelsen i
november månad.
Kommunstyrelsen
beslutade att genomföra
LUPP under 2018 och
kommunledningskontoret
fick därefter i uppdrag att
ta fram ett förslag på hur
ett arbete med LUPP
2018 ska genomföras.
Hyltenämndens strateg
har deltagit i ett första
möte tillsammans med
kommunledningskontoret
och Arbets- och
näringslivskontoret.

3.2.2 Halland, en region som har en öppen, jämställd och inkluderande
arbetsmarknad
Åtagande

Kommentar

Fortsätta arbetet med
arbetsmarknadsintegration
utifrån slutsatser i
Arbetsmarknadsintegration
i Halland

Arbetet
inkluderas
som en del i
dialogarbetet

Med fokus på hälsa och
delaktighet bidra till ett
värdigt inkluderande
flyktingmottagande och
integration i Halland.

Aktiviteter

Kommentar

Följer och bidrar
i arbetet genom
samverkansgruppen
för Integration i
Hylte

Strategen deltar i
samverkansgruppen
för integration för
Hylte

3.3 En hälso- och sjukvård för bättre hälsa
3.3.1 Möjliggör att invånarna själva tar ansvar utifrån egen förmåga.
Åtagande
Förstå vad invånarna
tycker om hälso- och
sjukvården och
återkoppla insikterna
till regionstyrelsens
hälso- och
sjukvårdsutskott för
utformning av vård
och behandling.

Kommentar

Aktiviteter

Kommentar

Dialog med
invånarna om
hälsa och
sjukvård

Ett tillfälle för
återkoppling och dialog
med Socialpsykiatrins
dagverksamhet
"Treklövern" har
genomförts.
Resultatet från
dialogprocessen
kopplat till Hälso- och
sjukvårdsstrategin
under 2015
återkopplades till
gruppen.
Samtal fördes bl.a. om
deltagarnas upplevelse
av tillgänglighet och
bemötande i hälso- och
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Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

Kommentar
sjukvården.

Finansiera och verka
för utvecklingen av
Fysisk aktivitet på
recept

Dialog med
Under 2017 har ett recept
vårdcentralerna i förskrivits.
Hyltebruk och
Vårdcentralerna avser att
Torup har
kompetensutveckla
genomförts där personalen för att utöka
bla FaR
förskrivandet. Nämndens
diskuterats.
strateg kommer att
fungera som stöd och
bollplank i kompetensutvecklingsinsatsen.

Utveckla
samverkansformer
med brukar- och
anhörigorganisationer,
frivilligorganisationer
samt andra
intressenter inom
hälsa och sjukvård
Följa och bidra i
utvecklingen av
Hälsofrämjande rådet
för seniorer

Föra dialog
med
civilsamhällets
aktörer utifrån
behov.

Arbetet inkluderas som
en del av Språkstart
Halland för nyanlända
och asylsökande
familjer i Hylte.
Nämnden har bjudits in
och deltagit i dialog
med
Regionpensionärsrådet.

Nämnden har gett ett
generellt ekonomiskt
stöd
till rådets verksamhet
under året samt till
en föreläsning om
kost och motion med
dietisten Hanna
Bergendahl (ca 50
deltagare).
Strategen
representerade
nämnden
vid Seniormässan

3.3.2 Arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård
av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa.
Åtagande

Kommentar

Utveckla,
genomföra och
utvärdera
riktade insatser
för mer jämlik
hälsa.

Bedömningen
är att
åtagandet
uppfylls genom
nämndens
verksamhetsplan.

Aktiviteter

Kommentar

3.3.3 Arbetar med ständig förbättring för bättre hälsa hos invånarna.
Åtagande
Utveckla,
genomföra och
utvärdera
riktade insatser

Kommentar

Aktiviteter

Kommentar

Genomföra och
sprida fördjupningar
utifrån

Utgör en del av det
gemensamma
kunskapsunderlaget
och som underlag vid
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Åtagande

Kommentar

för mer jämlik
hälsa.

Genom
länspresidiet
regelbundet
föra dialog
med Region
Hallands
driftsnämnder
och
gemensamma
nämnder i syfte
att belysa
befolkningens
behov.

Aktiviteter

Kommentar

befolkningsstudien
Folkhälsan i
Halland gällande
tillitsbrist och
socioekonomi

dialogerna i Hylte.

Öka kunskaper
om insatser som
minskar skillnader i
hälsa

Bedömningen är att
åtagandet uppfylls
genom nämndens
verksamhetsplan.

Verka för ett
långsiktigt
förebyggande
arbete mot hjärtoch kärlsjukdomar
bland Hyltes
invånare

Dialog har genomförts
med Vårdcentralen i
Hyltebruk där frågan
lyfts.

Genom
länspresidiet föra
dialog med
driftnämnd
psykiatri.

Ett dialogtillfälle med
driftsnämnd psykiatri
genomfördes vid
Länspresidiets möte i
augusti.

Genomföra
lokala
uppföljningsdialoger
med den
gemensamma
nämnden för
hemsjukvård och
hjälpmedel.

Ett dialogtillfälle då
GNHH och
Omsorgsnämndens
presidie bjöds in
genomfördes på
nämndens
sammanträde i april.

Delar av
fördjupningen har
också redovisats av
strateg i
Tjänstemannagruppen
för folkhälsa i Hylte.

3.3.4 Är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patienten och
närstående.
Åtagande

Kommentar

Tillsammans
utveckla och
sprida
generella och
riktade
hälsofrämjande
insatser.

Bedömningen är
att åtagandet
uppfylls genom
nämndens
verksamhetsplan.

Aktiviteter

Kommentar

4 Grunduppdrag
Åtagande


Hålla sig informerad om utvecklingen av omvärldsfrågor som kan påverka
verksamhetsorådet och invånarna
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Arbetet sker löpande efter behov och uppdrag från nämnden samt från lokala
nämnders gemensamma arbete.
Omvärldsbevakning genom programansvar i förvaltningen
Förvaltningen har systematiserat omvärldsbevakning genom att organisera
omvärldsfrågorna i olika programområden kopplat till lokala nämnders uppdrag
och verksamhet. Varje programområde har en programansvarig som i sitt uppdrag
har att hålla sig informerad om utvecklingen i omvärldsfrågor gällande sitt
programområde. Ett utbyte mellan programansvariga sker löpande och efter
behov.

Nuvarande programområden är:


Välmående ger resultat



Mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning



Demokrati och dialog



Uppföljning, utvärdering och reflektion



Normer, jämställdhet, inkludering och digitalisering



Lagar inklusive Barnkonventionen och Agenda 2030



Samhällsplanering (trygghet och tillit)

Åtagande


Ansvara för att stimulera lokalt och regionalt gränsöverskridande arbete

Arbetet sker löpande under året utifrån nämndens verksamhetsplan och
grunduppdrag. Samverkan sker via olika lokala och regionala forum som finns till
nämndens förfogande.
Folkhälsorådet är ett sådant forum.
Folkhälsorådet i Hylte är ett strategiskt samverkansforum vars uppgift är att
skapa förutsättningar för ett välfungerande tvärsektoriellt arbete kring frågor som
rör social hållbarhet och folkhälsa i Hylte. Folkhälsorådet är ett rådgivande organ
utan ekonomiska medel där representanter från Kommunstyrelsen, kommunens
nämnder, Hyltenämnden samt tjänstepersoner från kommun och region lyfter upp
och diskuterar folkhälsofrågor med strävan att finna gemensamma områden att
kraftsamla kring.
Folkhälsorådet har prioriterat följande fokusområden för 2017:
Tillit, alkohol, narkotika, doping, tobak och spel ("ANDTS") med fokus på barn och
unga. Folkhälsorådet har haft fyra sammanträden under året.
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Under året har tjänstemännen haft i uppdrag att genomföra en kunskapsturné i
kommunens verksamheter med syfte att informera om Folkhälsorådets roll och
prioriteringar, inventera om vad som görs inom de prioriterade områdena i
respektive verksamhet samt samla in behov av ytterligare insatser.
Behov av ANDTS-samordnare har lyfts och diskuterats på folkhälsorådet som
också ställt sig positiva till frågan. I december fattade kommunfullmäktige beslut
om att Arbets- och näringslivsnämndens budgetram justeras upp för en ny tjänst
med samordningsansvar för ANDTS-frågor.
Följande är ett utdrag av de ämnen Folkhälsorådet fått information om och
diskuterat under året; lokala nämnders gemensamma dialogarbete med fokus på
unga och unga vuxnas livsvillkor och psykisk hälsa, Kommissionen för jämlik
hälsas arbete, Fritidsgården i Hylte, Språkstart Halland för asylsökande och
nyanlända familjer i Hylte, Nystartade tjänstemannagruppen för folkhälsa,
samverkansgruppen ANDT, Strategi för hälsa m.m. Rådet har under året haft olika
gäster bl.a. kommunpolis Pontus Nilsson och fältsekreterare Emmy Emanuelsson
som berättat om hur det jobbar i sina respektive verksamheter med fokus på
folkhälsorådets prioriterade områden.

Andra lokala samverkansforum där nämnden är representerad via strateg för att
stimulera lokalt gränsöverskidande arbete är Samverkansgrupp ANDTS,
Samverkansgrupp för Integration och Tjänstemannagruppen för folkhälsa.
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