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Uppdrag från Regionstyrelsen till Lokala nämnder 2019
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att uppdra åt Lokala nämnder att under 2019 särskilt
prioritera:
•
En god start i livet
•
Insatser som utjämnar hälsoskillnader
Inom ramen för dessa prioriteringar och med utgångspunkt i reglementet ska lokala
nämnder arbeta för en långsiktigt strategisk utveckling genom att föra dialog med
invånare och lokala aktörer, samla och sprida kunskap och främja samverkan.

Sammanfattning
Goda och jämlika uppväxtvillkor och minskade skillnader i hälsa är centrala
utvecklingsområden för ett mer socialt hållbart Halland. Frågorna är komplexa, måste
lösas i samverkan och kräver uthållighet för att på lång sikt skapa en positiv
utveckling. Lokala nämnder har under den gångna mandatperioden påbörjat viktiga
processer med fokus på barn och unga, genererat betydelsefull kunskap och bidragit
till att frågorna har hamnat på agendan i många olika sammanhang. Inför den nya
mandatperioden är det viktigt att ta vara på detta arbete och att lokala nämnder
fortsätter att arbeta för en god start i livet och minskade skillnader i hälsa.

Bakgrund
Under mandatperioden 2015-2018 har lokala nämnders roll utvecklats och blivit allt
tydligare. En framgångsfaktor har varit ett tydligt prioriterat uppdrag att arbeta med
fokus på goda uppväxtvillkor och att de sex nämnderna har arbetat mer tillsammans
och lagt sin kraft i gemensamma frågor. De kunskapsunderlag som lokala nämnder
har arbetat fram kring unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa har genererat stort
engagemang och bidragit till att frågor som rör barn och unga och psykisk hälsa har
hamnat på agendan i ledningssammanhang internt och externt i samverkan.

[Skriv text]
För att bidra till en socialt hållbar utveckling på lång sikt är arbetet med goda
uppväxtvillkor och jämlikhet i hälsa centralt. Det är också viktigt att arbeta långsiktigt
och att ”hålla i och hålla ut”. Arbetet för minskade skillnader i hälsa och barn och
ungas livsvillkor kräver insatser på många olika nivåer och att många olika aktörer
samverkar och arbetar i samma riktning. Här har lokala nämnder en viktig roll i att
föra dialog, samla och sprida kunskap, främja samverkan och driva
utvecklingsarbete.
Inför den nya mandatperioden är det viktigt att lokala nämnder bygger vidare på det
goda arbete som redan har gjorts genom att behålla sitt fokus på barn och unga och
insatser som utjämnar hälsoskillnader.
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