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Svar till Falkenbergs kommun på skrivelsen
”Tillsammans för en bättre psykisk hälsa hos våra
barn och ungdomar”
Psykisk ohälsa hos unga är en angelägen fråga som kräver samverkan på olika
nivåer och av många aktörer för att tillsammans hitta lösningar. Region Halland
välkomnar Falkenbergs kommuns initiativ och delar ambitionen att hitta långsiktiga
och hållbara lösningar som spänner över förvaltnings- och organisationsgränser, för
att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga.
Inom några av de områden som nämns i förslaget pågår aktiviteter som vi gärna
bygger vidare på i dialog mellan kommuner i Halland och Region Halland.
När det gäller dialoger och kunskapsspridning arbetar Region Hallands lokala
nämnder aktivt med dessa frågor lokalt och regionalt. Ett samtal om hur unga kan
involveras i frågor som berör dem välkomnas. Detsamma gäller hur vi tillsammans
kan bli bättre på att sprida aktuell kunskap och skapa genomförandekraft. Detta är
viktiga områden där samarbetsprocesser kan prövas och utvecklas.
Att ta fram systematiska analyser där barn och ungas hälsa och livsvillkor kan följas
över tid är en viktig fråga. I Halland har vi följt vuxnas hälsa under lång tid, men
motsvarande kunskap för hälsoläget hos barn och unga saknas. För att skapa
resurser för detta arbete har Region Halland i dialog med kommunernas
integrationsansvariga gjort en statsbidragsansökan till DELMOS – Delegationen mot
segregation. Statsbidragsansökan har blivit godkänd och Region Halland arbetar nu
vidare med att genomföra en kartläggning för att på sikt arbeta fram ett systematiskt
analysarbete för att följa ungas hälsa och livsvillkor i Halland (på lokal och regional
nivå) samt att stärka samverkan kring frågor som rör ungas hälsa och livsvillkor.
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Statsbidragsansökan bifogas för kännedom.
Frågan om att stärka samverkan över förvaltnings- och organisationsgränser i
Halland för barn och ungas hälsa har aktualiserats i flera olika sammanhang under
de senaste åren. Frågan har lyfts vid flera tillfällen i både Kommunberedningen och
Chefsgrupp Halland och dialog förs på olika nivåer lokalt och regionalt kring formerna
för ett mer strukturerat arbete. Viktigt i arbetet med att stärka samverkan är att inte
bygga parallella strukturer utan att använda och vidareutveckla den väletablerade
samverkansstruktur som vi gemensamt byggt i Halland. Under hösten sker ett första
möte mellan Strategisk grupp socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård och
Strategisk grupp skola. En arbetsgrupp med representanter från de två strategiska
grupperna ska ta fram förslag på fortsatt arbete för att stärka samverkan mellan
skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst i frågor som rör barn och ungas psykiska
hälsa. Internt inom Region Halland pågår samtidigt ett arbete för att stärka
samverkan över förvaltnings- och organisationsgränser kring det stöd som ges till
barn och unga med psykisk ohälsa. Inom överenskommelsen psykisk hälsa finns en
länsgemensam handlingsplan. Inom överenskommelsen pågår en utvecklingsinsats
”En väg in – barn och ungas psykiska hälsa”. En kartläggning har gjorts av
närsjukvård och psykiatrin och ger ett färskt kunskapsunderlag för fortsatt arbete
med stärkt samverkan mellan Region Hallands och kommunernas berörda
verksamheter.
För att skapa goda och jämlika uppväxtvillkor är det förutsättningsskapande arbetet
centralt och en avgörande faktor för att minska antalet barn och unga som drabbas
av psykisk ohälsa. Det gemensamma arbetet för att alla barn ska klara skolan är
oerhört viktigt och att vi fortsätter driva och utveckla framgångsrika halländska
satsningar som exempelvis From great to excellent, Språkstart Halland och
Välmående ger resultat.
Sammanfattningsvis är samverkan för barn och ungas psykiska hälsa ett viktigt
utvecklingsområde, där det pågår flera utvecklingsarbeten och viktiga satsningar
men där utmaningarna är stora och mycket återstår att göra. Det är positivt att
Falkenberg tar initiativ och väcker frågor. Region Halland välkomnar initiativet och
ser fram emot att fortsätta stärka och utveckla arbetet i samverkan lokalt och
regionalt. Vi delar ambitionen att den psykiska hälsan hos barn och unga ska bli en
högre prioriterad fråga för politik och ledning i de halländska kommunerna och
Region Halland.
Regionstyrelsen
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