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Lokala nämnden Hylte

Arbete med kunskapsunderlag inför mål och budget 2020
Förslag till beslut
Hyltenämnden beslutar att:
-fortsätta arbetet efter framtagen plan för genomförande
-godkänna och anteckna den lämnade informationen till protokollet

Sammanfattning
Lokala nämnder lämnar årligen ett kunskapsunderlag inför kommande budgetprocess till
Regionstyrelsens arbetsutskott. Under 2017 genomförde de lokala nämnderna ett
omfattande dialogarbete där man samtalade med såväl unga som verksamhetsföreträdare
om ungas psykiska hälsa och livssituation. En rapport med tillhörande åtgärdsförslag
överlämnades till Regionstyrelsens arbetsutskott i september 2017 som ett inspel inför mål
och budgetprocessen 2019.
I september 2018 ska lokala nämnder återigen överlämna ett kunskapsunderlag till
Regionstyrelsens arbetsutskott, denna gång som ett inspel inför budget 2020. Då de lokala
nämnderna under 2017 konstaterade att det fanns stora behov för gruppen unga med
psykisk ohälsa har det funnits en vilja att fortsätta arbete med kunskapsunderlag riktade mot
denna specifika grupp. Utifrån detta beslutade de lokala nämnderna att under 2018 ta fram
ett kunskapsunderlag som fokuserar på målgruppen unga som riskerar att bli mångbesökare
inom vården. Syfte: Undersöka hur samhällets olika aktörer kan arbeta hälsofrämjande och
förebyggande för att undvika att unga blir mångbesökare. Avgränsning: Kunskapsunderlaget
avser de mångbesökare som inte besväras av svår/kronisk sjukdom (hög biomedicinsk
komplexitet). Tidplan: februari: Samtliga lokala nämnder beslutar kring ifall man kan ställa sig
bakom ramarna för kunskapsunderlag inför budget 2020. Mars: Avstämning i Länspresidiet
och rapportering till nämnderna kring arbetets status. Maj: Slutavstämning i Länspresidiet.
Juni: Beslut i samtliga lokala nämnder kring huruvida man kan ställa sig bakom
kunskapsunderlaget inför budget 2020 och skicka det vidare till Regionstyrelsens
arbetsutskott. September: Lokala nämnden överlämnar kunskapsunderlaget till
Regionstyrelsens arbetsutskott i samband med ett dialogmöte.
Under sammanträdet i april återkopplas nuläget och planen för det fortsatta arbetet.
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