Varbergsnämnden
2019-02-04

Nämndens uppdrag och
arbetssätt

• Lokal nämnd i den politiska organisationen
• Reglemente och uppdrag
• Planeringsprocess och årshjul

§ 2 De lokala nämnderna verkar på uppdrag av
regionfullmäktige och regionstyrelsen
§ 3 Nämnden ska i sitt arbete beakta de tre
hållbarhetsdimensionerna, Agenda 2030
samt intentionerna i FN:s barnkonvention för att
bidra till en positiv regional utveckling

Nämndens uppdrag:

Med reglementet som ledstjärna

§ 4 Nämnden ska inom sitt respektive
verksamhetsområde följa vad som anges i lag
eller annan författning.
Styrelsen och övriga nämnder ska följa det
fullmäktige, i reglemente, i samband med budget
eller i annat särskilt beslut, har bestämt
att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka
för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa
givna uppdrag och angivna riktlinjer.

§ 3 Nämnden ska i sitt arbete beakta de tre
hållbarhetsdimensionerna, Agenda 2030
samt intentionerna i FN:s barnkonvention för att
bidra till en positiv regional utveckling

Nämndens uppdrag:

Kunskap, samverkan o utveckling

• Genom sitt arbete med inventeringar och bidrag till
behovsbedömningar medverka till att utveckla
regionens mål inom hälso- och sjukvård och
regional utveckling.
• Genom en god lokal förankring och utvecklade
samverkansformer och gränsöverskridande arbete med
civilsamhället och länets kommuner medverka till
kunskapsöverföring till Region Hallands verksamheteter
i frågor som påverkar verksamheterna.
• Med de tre hållbarhetsprinciperna, Agenda 2030 samt
FN:s konvention om barns rättigheter som utgångspunkt
stimulera folkhälsoarbetet där hälso- och sjukvårdens
och andra regionala erfarenheter på ett strategiskt plan
kan omsättas av de halländska kommunerna för att
stödja deras uppdrag

Prioriteringar och uppdrag
Prioritering:

Insatser som utjämnar hälsoskillnader

Uppdrag:

•
•

Verka för minskade skillnader i hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete
Främja lokal och regional samverkan

Prioritering:

God start i livet

Uppdrag:

•

Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga insatser och på satsningar
på barn och unga

I vilken kontext finns vi – var bär vi våra frågor och prioriteringar?
Regionalt
Dialogmöten med
Regionstyrelsens
utskott

Driftnämnderna

Länspresidiet

Lokalt
Driftverksamhet

Folkhälso- och
trygghetsrådet

Varbergsnämnden

Invånaren

Trygg i Varberg

• Regionstyrelsens uppdrag till lokala nämnder
• Lokala nämnder – en del av Region Hallands
– en del av helheten (bli bättre tillsammans)

Framgångsfaktorer från
tidigare mandatperioder

• Utveckla tillsammans med kommunen och
andra aktörer redan tidigt i processen
• Ett tydligt ”varför” i invånardialogsarbetet
• Utveckling tar tid – uthålligt arbete i process
• Katalysator för samtal och samverkan
• Prestigelöshet – relationsskapande

Hur gör vi skillnad?
Långsiktigt förändringsarbete kräver tålamod och uthållighet!
Kartläggning av kunskap

Förankra kunskap och
insatsförslag

Vad vet vi?
Vilken kunskap saknar vi?

Implementera och
genomföra ev. insats
utvärdera

Vad gör andra?
Vilka behov finns det?

År 1
Ge förslag på insats och
samverkansaktörer
Vad behöver göras, av
vem?
(tillsammans med andra
aktörer)

År 2
Kunskapsinhämtning
Forskning/statistik
Genomföra utredningar
Genomföra dialoger

År 3

Utgå från kunskap göra skillnad
- exempel på process
2015:

• Resultat från Folkhälsan i Halland (Tillit hos unga killar i Varberg )
2016:
• Dialogprocess med unga killar och aktörer (koppling psykisk ohälsa,
trygghet och normer)
2017:
• Gemensam dialogprocess om Psykisk ohälsa och livsvillkor hos unga
och unga vuxna (Resultatet från 2016 års dialoger vävdes in)
2018:
• Åtgärdsförslag och behov som framkommit från 2016 och 2017 års
dialoger vägs in Trygg i Varbergs handlingsplan
• Kunskapen ligger även till grund för diskussion i Kommun och
regionledningsforum och i chefsgrupp Halland
• Fördjupning av 2017 års kunskapsunderlag som inspel till mål och
budget 2020
2019

Årsbokslut 2018
Fastställande av
budget 2019

Beslut budget
2020

Uppföljningsrapport 1

Beslut
verksamhetsplan 2020

Verksamhetsinriktning
2020

Planeringsprocess och
årshjul

Uppföljningsrapport 2

Förslag på verksamhetsplan

Verksamhetsplan

- en förutsättning för långsiktigt
strategiskt arbete

•Reglemente och uppdrag
•Identifierade behov
•Pågående utvecklingsarbete
•Processer i samverkan med
övriga lokala nämnder

Verksamhetsinriktning
(Arbetas fram och beslutas av
nämnden)

(Arbetas fram av
tjänstemännen)

•Reglemente och uppdrag
•Verksamhetsinriktning
•Pågående utvecklingsarbete
•Samverkan med övriga LN
•Bästa möjliga ”hur” utifrån
tillgänglig kunskap

•Förslag på verksamhetsplan

Nämnden beslutar
Verksamhetsplan

Varbergsnämndens övergripande inriktning för
verksamhetsåret 2019 är barn och ungas psykiska
hälsa

Verksamhetsinriktning 2019

Nämnden ämnar att inom ramen för den
övergripande inriktningen särskilt fokusera på
frågor som rör:

•
•
•
•
•

Neuropsykiatriska funktionsvariationer
Föräldrastöd
Tillit
Normer
Samverkan

Kunskap

• Tillsammans med Lokala nämnder utveckla ett
kunskapsunderlag inför mål och budget 2021
• Sprida och verka för implementeringen av kunskapen från
befolkningsstudien hälsa på lika villkor

Verksamhetsplan 2019

• Sprida kunskapsunderlaget ”sambandet mellan mångbesökare
och psykosociala faktorer under barn och ungdomsåren”
• Sprida kunskaper om maskulinitetsnormers betydelse för
psykisk hälsa
• Sprida kunskap om åtgärdsförslag gällande ungas psykiska hälsa
och verka för att åtgärdsförslagen implementeras i styrning och
ledning (i Region och kommun)

Samverkan

• Fortsätta strategisk samverkan genom folkhälso- och
trygghetsrådet genom arbetet med Trygg i Varbergs
gemensamma handlingsplan.

Verksamhetsplan 2019

• Bidra i arbetet med att utveckla regiongemensam analys
och kartläggning gällande barns och ungas livsvillkor och
hälsa
• I samverkan med hälso- och sjukvården verka för en
långsiktig satsning på normkritiskt förhållningssätt
inom barnhälsovården och mödrahälsovården
• Följa och bidra i arbetet med social inkludering genom
samverkan med Varbergs kommuns inkluderingsenhet
• Arbeta för att stärka små barns språkutveckling genom
att följa utvecklingen av arbetet med Språkstart Halland

Samverkan

• Följa och bidra i Varbergs kommuns utveckling av
arbetet inom området neuropsykiatriska
funktionsvariationer.

Verksamhetsplan 2019

• Bidra med tillfälligt ekonomiskt stöd till utvecklingen av
fysisk aktivitet för barn (FAB) i Varberg.

Utveckling

• Utveckla satsningen Välmående ger resultat med övriga
lokala nämnder

Verksamhetsplan 2019

• Utreda förutsättningarna för att i samarbete med lokala
aktörer utveckla ett forum för dialog med unga i Varberg
• Fysisk aktivitet på recept: Verka för att det finansiella
stödet till de lokala föreningarna övergår till annan aktör
inom Region Halland. Under tiden fortsätta finansiera
stödet på nivå 1

Varbergsnämndens budget 2019. Belopp i tkr
Uppdrag Varbergsnämnden

Budget

Politiker

819
Arvoden och ersättningar

751

Kurs och konferens

50

Kringkostnader

18

Utvecklingsmedel folkhälsa

Budget 2019

Total

300

Varav intecknade

300

Välmående ger resultat - gemensamma utvecklingsmedel

10

Lokalt ekonomiskt stöd - Fysisk aktivitet på recept för barn

150

Lokal samverkan - meningsfull fritid för unga

50

Kunskapsunderlag inför mål och budget 2021, kommunikation

20

Lokalt ekonomiskt stöd - fysisk aktivitet på recept

35

Hälsa på lika villkor - spridning av resultat

10

Dialog och föreläsningar

25
1 119

