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Inledning
Falkenbergsnämndens övergripande uppdrag är att ur ett tydligt invånarperspektiv
verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Falkenberg samt en vård på lika
villkor utifrån behov. Detta innefattar, utifrån reglementet, framförallt:









verka på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen,
medverka i arbetet med framtagande av hälso- och sjukvårdspolitiskt
inriktningsbeslut,
medverka till att utveckla regionens mål för hälso- och sjukvården,
inventera behoven av hälso- och sjukvård, samverka med övriga lokala
nämnder och ge ett sammantaget underlag till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
för regionens behov av hälso- och sjukvård,
hålla sig informerad om utvecklingen i omvärldsfrågor som kan påverka
verksamhetsområdet och dess befolkning,
utveckla samarbets- och samverkansformer med brukar- och
anhörigorganisationer, frivilligorganisationer samt andra intressenter inom
hälso- och sjukvården,
stimulera lokalt gränsöverskridande folkhälsoarbete där hälso- och
sjukvårdens erfarenheter på ett strategiskt plan kan omsättas av kommunerna
för att stödja deras befolkningsansvar,
medverka till lokal förankring av, inom regionen, fattade beslut.

Att informera och ha dialog med invånarna kring vården i den egna kommunen ser
nämnden som ett av sina viktigaste uppdrag. Nämnden för sedan vidare invånarnas
uppfattning till hälso- och sjukvårdsstyrelsen och medverkar när utbudet av vård
formas och förändras i Halland. Ett annat viktigt uppdrag är folkhälsan.
Nämndens intention är att genom dialog med invånarna öka det lokala demokratiska
inflytandet, bidra till effektivare beslut och tillsammans med kommunen företräda sin
befolkning i olika samverkansfrågor.
För verksamhetsåret 2014 har också hälso- och sjukvårdsstyrelsen preciserat
nämndens uppdrag inom områdena:
 Delaktighet och dialog.
 Kunskap om invånarna och deras hälsa.
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Samverkan för bättre hälsa.
Prioriterade grupper och områden.
Uppdrag utifrån lokala förutsättningar och förhållanden.

Falkenbergsnämnden ska även bedriva visst folkhälsoarbete i enlighet med Region
Hallands Folkhälsopolicy, med målet att skapa en god och jämlik hälsa för alla
invånare i Falkenberg och i Halland. För detta arbete finansierar nämnden en
folkhälsoutvecklare. Arbetet utgår ifrån:
 Vara en strategisk resurs i utvecklingen av det lokala folkhälsoarbetet.
 Initiera, stödja, samordna, handleda och följa upp lokala folkhälsoinsatser.
 Stödja samverkan inom folkhälsoområdet mellan olika lokala aktörer och delta
i lokala nätverk.
 Sprida metoder och kunskap för det invånarorienterade folkhälsoarbetet.

Verksamhet
Utifrån nämndens uppdrag genomförs aktiviteter och insatser. Här redovisas
övergripande det arbete och den verksamhet nämnden genomfört till och med juli
månad 2014. Under samma period har nämnden sammanträtt vid tre tillfällen.
Dialog och samverkan
Nämnden för dialog och samverkar om hälso- och sjukvårdens utformning och
förändring i regionen genom planeringsberedningen, där hälso- och
sjukvårdsstyrelsen träffar lokala nämnders presidier.
Exempel på viktiga frågor Falkenbergsnämnden lyft in under perioden är funktionen i
det kommunala samverkansavtalet och samverkan kring barn och ungas psykiska
hälsa. Vid planeringsberedningens sammanträde i mars redovisade nämndens
presidie sina erfarenheter från den studieresa till Danmark som genomfördes i slutet
av 2013, vilket var uppskattat.
Vid maj månads sammanträde i planeringsberedningen, då samtliga ledamöter i HSS
deltog, kom dialogen bland annat att beröra lokala nämndernas genomförda och
framtida insatser med fokus på samarbetet med kommunerna och utvecklingen av
dialogen med befolkningen. Konstaterades att lokala nämnders arbetssätt möjliggör
samtal och dialoger och tillför kunskap utifrån både verksamhets- och
samhällsperspektiv.
De lokala nämndernas gemensamma presidier har under året fört dialog med
psykiatrinämndens och närsjukvårdsnämndens arbetsutskott om behov och
verksamhet. Presidierna har även deltagit vid en information och dialog med de
regionala cancercentrumen RCC Syd och RCC Väst.
Nämnden träffade vid sitt sammanträdet i mars verksamhetsföreträdare för
räddningstjänst väst, som har Falkenbergs kommuns folkhälsouppdrag.
Räddningstjänst väst är genom detta uppdrag en viktig samverkanspartner för
Falkenbergsnämnden.
Vid en samverkan och dialog med hjälspmedelsnämnden och driftnämnden för
öppen specialiserad hälso- och sjukvård i maj diskuterades bl a frågan om
rollfördelning.
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Kunskap om invånarna och deras hälsa
Falkenbergsnämnden har delfinansierat befolkningsstudien Hälsa på lika villkor och
även valt att förtäta undersökningen i Falkenberg för att kunna ta del av kunskap om
invånarnas hälsa på kommundelsnivå. När resultaten från studien kommer att
redovisas i slutet av 2014 kommer dessa vara en god hjälp i nämndens arbete för en
god och jämlik hälsa på lika villkor för befolkningen i Falkenberg.
Region Halland har anmält sitt intresse för att delta i SKL:s Mötesplats för social
hållbarhet. Mötesplatsen är en fortsättning av det nationella arbetet Samling för social
hållbarhet. Nämnden följer arbetet som en del av kunskapen kring den jämlik hälsa
på lika villkor.
Vice ordförande deltog 5-6 februari på nätverkskonferensen i Sundsvall med temat
Hälsa ett gemensamt ansvar. Konferensen innehöll bland annat flera goda exempel
på samverkan som har gett uppslag till fortsatt arbete.
För att utveckla arbetet med invånardialog deltar nämnden i utvecklingsarbetet
tillsammans med övriga lokala nämnder i Halland. Under perioden har en enkät tagits
fram för att undersöka hur unga upplever hälso- och sjukvården samt hur de vill ha
sin information och kontakt med denna.
Under perioden maj till och med juli har ledamöter från lokala nämnden således mött
ett antal ungdomar och lyssnat in deras erfarenhet av och relation till hälso- och
sjukvården. Upptill dessa möten har också ett antal ungdomar valt att tycka till om
hälso- och sjukvården via den webbaserade enkäten som spreds via visitkort och
sociala medier.
Vid dessa möten har ungdomarna lämnat av värdefulla synpunkter och erfarenheter
som kommer att sammanställas och presenteras vid planeringsberedningens
sammanträde under hösten och därefter utgöra ett av flera underlag i beskrivningen
av invånarnas behov av hälso- och sjukvård.
Under våren har nämnden representerats vid ett antal konferenser i ambitionen om
ökad kunskap i aktuella frågor. Nämndens ledamöter har bl a fått del av kunskap om
ledarskap genom konferensen ”Synapsen”, Ohälsa i tiden genom temadag om
psykisk ohälsa samt om sociala investeringar för barn och unga,
Insatser för befolkningens hälsa - folkhälsoinsatser
På nämndens uppdrag pågår kontinuerligt arbete genom nämndens
folkhälsoutvecklarresurser, vilket bland annat innefattar att vara strategisk resurs
gentemot kommunen och övriga samhällsaktörer i Falkenberg.
Nämnden har under perioden prioriterat barn och ungas hälsa innefattande:
 Utvecklingsarbetet med Välmående ger resultat
 Föräldrarstödsinsatser/Föräldrar emellan
 Invånardialog med unga/unga vuxna
 Ungas psykiska hälsa
Som en del av nämndens satsning om inlärning och välmående, Välmående ger
resultat, genomförde nämnden den 22 januari två inspirationsföreläsningar med Erik
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Fernholm. Ca 500 pedagoger och andra vuxna från skolan deltog. Föreläsningarna
var mycket uppskattade gav en bra grund för det fortsatta arbetet under 2014.
Fokus under året ligger på att testa av konkreta arbetsblock samt mätverktyget. För
att kunna göra detta genomförs tre stycken piloter i Halland. En skola i Laholm, en i
Varberg och en förskola i Falkenberg. Förutom att testa arbetssättet får pedagogerna
möjlighet att ge feedback på materialet för ytterligare utveckling.
Föräldrar Emellan i Falkenberg är ett nätverk som består av Falkenbergs kommun,
Räddningstjänst väst, Region Halland och andra samhällsaktörer i Falkenberg.
Nätverket erbjuder föräldrar och andra vuxna som finns runt omkring barn och unga
föreläsningar i syfte att ge målgruppen kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte
kring olika teman som har med föräldraskapet att göra. Den 12 februari genomfördes
en uppskattad föreläsning av Fredrik Westin som handlade om att vara förälder till ett
barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ekonomi
Till sitt förfogande för att genomföra sitt uppdrag och förverkliga beslutad nämndsoch aktivitetsplan har nämnden haft ekonomiska resurser enligt nedan. Vid
användningen av medlen är utgångspunkten Region Hallands övergripande mål
inkluderat målet om en ekonomi i balans.
Utifrån genomförd verksamhet och redovisat ekonomiskt resultat får bidraget till
målet om ”stark ekonomi” anses väl uppfyllt. Periodiserat resultat är +184 tkr och
prognosen för helåret bedöms till drygt +100 tkr.
Falkenbergsnämndens Uppföljningsrapport 2. Belopp i tkr
Uppdra Falkenbergsnämnden
Budget
Utfall
Utfall %
g
jan-juli
Politike
r

818

382

47%

Avvikelse
[periodisera
d]
95

Arvoden och
ersättningar
Kurs och konferens
Kringkostnader
Hälsofrämjande insatser
Folkhälsoresurs/köpt
tjänst
Omkostnader
Utvecklingsmedel folkhälsa
Varav intecknade
Välmående ger resultat
Tandhälsa
Konferens och dialog
Övrigt
Total

678

365

54%

31

35
105
711
536

8
10
386
295

21%
9%
54%
55%

13
52
29
18

175
386
386
150
30
170
36
1915

91
165
165
96
5
11
53
933

52%
43%
43%
64%
17%

11
60
60
-9
13
88
-32
184

147%
48%

Prognos

818

711

386

1915
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Intern kontroll
Nämnden ska på ett tillfredställande sätt säkerställa att deras verksamhet är
ändamålsenlig och effektiv samt att räkenskaperna är rättvisande. Detta sker genom
den interna kontrollen.
Falkenbergsnämnden har för år 2014 fastställt en plan för intern kontroll. I planen
framgår på vilket sätt nämnden avser att arbeta med sitt uppdrag, vilka aktiviteter
som ska genomföras och hur man säkerställer att det blir genomfört samt på vilket
sätt planen ska följas upp.
Vid en avstämning av Falkenbergsnämndens verksamhets- och aktivitetsplan
konstateras att aktiviteter har genomförts i stort sett enligt gällande aktivitetsplan
avseende både uppdrag i stort och folkhälsoarbetet i övrigt.

Falkenbergsnämnden 3 september 2014

Jan Berge
Ordförande
Petter Larron
Vikarierande Nämndtjänsteman
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