Uppdaterad 2016‐11‐21

Aktivitets- och internkontrollplan 2016 – Laholmsnämnden
Dag

Aktivitet

Syfte

Plats

Deltagare

Internkontroll

18 jan

Presidiet
Laholmsnämnden

Presidiet träffas inför nämnden

Stadshuset i Laholm

Presidiet
Nämndtjänsteman
Nämndsekreterare

19 jan

Styrgrupp barn och unga

Presidiet träffar presidierna i KS, KUN,
BUN, Soc och räddningstjänsten – kring
barn och unga

Stadshuset i Laholm

Presidiet
Nämndtjänsteman

§ 10,
160201

28 jan

Länspresidiet

Laholm

Ordförande
Nämndtjänsteman

§ 12,
160201

1 feb

Laholmsnämnden

Lokala nämnders presidier träffas
 Information från nätverk Demokrati
och Hälsa
 Information från nätverk om
medborgardialog
 Språkstart, fortsatt engagemang?
 Utvecklingsdag för lokala nämnder,
syfte och mål
 Årshjul för länspresidiet, diskussion
om och utveckling av bif förslag
 Avstämning av tid för dialog med
driftsnämnd Hallands sjukhus
 Inför dialogmötet 8 mars
 Dialog med Health navigator om
fortsatt engagemang i framtagande
av hälso- och sjukvårdsstrategi för
Halland
Se protokoll

Stadshuset i Laholm
Falken

Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg för social
hållbarhet
Nämndsekreterare

§§ 1 – 13,
160201
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Dag

Aktivitet

Syfte

Plats

Deltagare

Internkontroll

1 feb

Information om vårdvalet i
Laholm

Stadshuset i Laholm
Falken

Nätverkskonferens 2016 –
”Samspel för en jämlik
hälsa i morgondagens
spänningsfält”

Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg för social
hållbarhet
Nämndsekreterare
Presidiet
Nämndtjänsteman

§ 4,
160201

9 – 11 feb

I anslutning till sammanträdet är Ola
Johansson, utvecklare och Janet
Nielsen, vårdvalsutvecklare inbjudna till
nämnden för information och diskussion
kring vårdvalet i Laholm
Utbyte, kunskap och dialog kring temat
och ledorden jämlik hälsa, normer och
värderingar samt samverkan och
ledarskap.

29 feb

Presidiet
Laholmsnämnden

Presidiet träffas inför nämnden

Stadshuset i Laholm

Presidiet
Nämndtjänsteman
Nämndsekreterare

8 mars

Dialogmöte med RS au

Dialogmöte mellan lokala nämnders
presidier och RS au

Regionkontoret
Borgsalen

Presidiet
Nämndstjänsteman
RS-au

§§ 7, 20
160201,
160314

10 mars

Länspresidiet

Lokala nämnders presidier träffas
 Hälso- och sjukvård till
asylsökande, nationellt och
regionalt nuläge
 Planera dialog med Hallands
sjukhus 16 mars
 Förslag till program för
gemensam utvecklingsdag i
augusti
 Ev dialog med specialistvård i
höst?
 Återkoppling dialogmöte 8 mars
med RS-au
 Malmödagarna – vad har vi
skördat?

Hotell Havanna
Varberg

Presidiet
Nämndtjänsteman

§ 21,
160314

Malmö

§ 21,
160314
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Gemensamt upplägg för dialoger
inför arbetet med hälso- och
sjukvårdsstrategin
Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg för social
hållbarhet
Nämndsekreterare
Nämndtjänsteman

§§ 14 – 23,
160314

14 mars

Laholmsnämnden

Se protokoll

Stadshuset i Laholm
Falken

16 mars

Dialogmöte med
Driftnämnden för Hallands
sjukhus

Dialogmöte mellan Driftnämnden för
Hallands sjukhus och lokala nämnders
presidier

Regionkontoret
Borgsalen

18 mars

Möte med TAFA

Möte med Taktisk grupp för allmänt
förebyggande arbete (TAFA)

Stadshuset i Laholm

Nämndtjänsteman

4 april

Presidium
Laholmsnämnden

Presidiet träffas inför nämnden

Stadshuset i Laholm

Presidiet
Nämndtjänsteman
Nämndsekreterare

6 april

Demokratidagen 2016

SKL bjuder in till Demokratidagen 2016,
mötesplatsen för alla med intresse och
ansvar för demokratifrågor och
medborgardialog

Stockholm

Nämndtjänsteman

§ 21,
160314
§ 30,
160418

7 april

Dialogmöte med Laholm
utan gränser

Laholmsnämnden kommer delta på
Laholm utan gränser
språkcafé som anordnas av Laholm utan
gränser. Diskussion kring tankar om
delaktighet i samhället, social hållbarhet
och hälso- och sjukvård

Ordförande
Vice ordförande
Nämndtjänsteman
Monica Yngvesson
Nils-Eric Johansson
Annalena Emilsson

§ 21,
160314
§ 30,
160418
§ 40,
160613

§ 21,
160314
§ 30,
160418
§ 30,
160418
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Dag

Aktivitet

Syfte

Plats

Deltagare

Internkontroll

11 april

Möte Föräldrar emellan

Möte med referensgrupp – Föräldrar
emellan

Stadshuset i Laholm

Nämndtjänsteman

§ 18,
160314
§ 30,
160418

11 april

Möte kring hälsosam
gruppbostad

Möte med kommunens socialtjänst
angående hälsosam gruppbostad

Stadshuset i Laholm

Nämndtjänsteman

§ 30,
160418

12 april

Samverkansmöte med
Laholms kommun

Samverkansmöte med Laholms
kommun, Socialnämnden, kring
integration

Stadshuset i Laholm

Nämndtjänsteman

§ 30,
160418

14 – 15
april

Synapsen –
Ledarskapsdagar kring
temat: Tillväxt och välfärd

Ordförande

§ 30,
160418

18 april

Laholmsnämnden

En etablerad konferens kring ledarskap
Hotell Tylösand
och verksamhetsutveckling. Den
arrangeras i samarbete med Region
Halland, Hallands kommuner och Region
Jönköpings län
Heldagskonferens med nämndsmöte och Forsbergs mat och
arbete med mål och inriktning
möten

18 april

Information om arbetet
kring Föräldrar emellan

Linda Erlandsson är inbjuden till
sammanträdet för att informera om
kommunens arbete kring Föräldrar
emellan

Forsbergs mat och
möten

Nämnden
Nämndtjänsteman
Nämndsekreterare
Linda Erlandsson

§ 29,
160418

18 april

Dialogmöte med invånare
mitt i livet

Nämnden bjuder med två personer var
för dialog kring hälso- och sjukvården

Forsbergs mat och
möten

Nämnden
Nämndtjänsteman

§ 38
160613

Nämnden
Nämndtjänsteman
Nämndsekreterare
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Dag

Aktivitet

Syfte

Plats

Deltagare

Internkontroll

21 april

Styrgrupp Barn och unga

Presidiet träffar presidierna i KS, KUN,
BUN, Soc och räddningstjänsten – kring
barn och unga

Stadshuset i Laholm

Ordförande
Nämndtjänsteman

§ 40
160613

25 april

Dialogmöte med elever
Osbecksgymnasiet

Dialog med elever (18 – 19 år). Samtal
kring framtidens hälso- och sjukvård

Osbecksgymnasiet

Ordförande
Nämndtjänsteman
Monica Yngvesson

§ 38
160613

26 april

Folkhälsoråd
Inställt

Diskutera gemensamma frågor
tillsammans med kommunen

Stadshuset i Laholm

Ordförande
Nämndtjänsteman

§ 21,
160314

26 april

Dialogmöte med äldre

Dialog med äldre – bokat genom
Anhörigcentrum kring samtal om hälsooch sjukvård

Hasslöv

Vice ordförande
Ulrika Bertilsson
Annalena Emilsson
Angela Magnusson

§ 38
160613

12 maj

Länspresidium

Långaryd
Lokala nämnders presidier träffas
 Budgetinspel 2018
 Långsiktigt arbete med integration
och inkludering
 Så jobbar HR med
integrationsfrågan
 Dialogarbete hälso- och
sjukvårdstrategin – genomgång
av utkast till rapport
 Mål och inriktning
 Övrigt

Presidiet
Nämndtjänsteman

§ 40
160613
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Dag

Aktivitet

Syfte

Plats

Deltagare

Internkontroll
§ 40
160613

13 maj

Möte ang kultur på recept

Samtal om ev samverkan kring
användandet av kultur på recept

Stadshuset i Laholm

Nämndtjänsteman
Kulturchef

17 – 18
maj

Konferens Mötesplats
Social hållbarhet

Nationell konferens kring social
hållbarhet

Göteborg

Nämndtjänsteman

§ 40
160613

20 maj

Möte med TAFA

Möte med Taktisk grupp för allmänt
förebyggande arbete (TAFA)

Stadshuset i Laholm

Nämndtjänsteman

§ 40
160613

30 maj

Presidium
Laholmsnämnden

Presidiet träffas inför nämnden

Stadshuset i Laholm

Presidiet
Nämndtjänsteman
Nämndsekreterare

2 juni

Styrgrupp Barn och unga

Presidiet träffar presidierna i KS, KUN,
BUN, Soc och räddningstjänsten – kring
barn och unga

Stadshuset i Laholm

Ordförande
Nämndtjänsteman

13 juni

Laholmsnämnden

- Anna Lindskog, strateg för social
hållbarhet – utveckling av
invånardialoger

Stadshuset i Laholm
Falken

17 juni

Möte med TAFA

Möte med Taktisk grupp för allmänt
förebyggande arbete (TAFA)

Stadshuset i Laholm

Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg för social
hållbarhet
Nämndsekreterare
Nämndtjänsteman

§ 40
160613

§49
160905
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Dag

Aktivitet

Syfte

Plats

Deltagare

22 aug

Presidium
Laholmsnämnden

Presidiet träffas inför nämnden

Stadshuset i Laholm

Presidiet

25 aug

Folkhälsoråd

Syftet är att bevara och utveckla hälsan i Stadshuset i Laholm
befolkningen. Arbetet ska bidra till en
bättre och mer jämlikt fördelad folkhälsa i
kommunen.

Presidiet

§49
160905

30 aug

Länspresidiet

Lokala nämnders presidier träffas

Kusthotellet Varberg

Presidiet
Nämndtjänsteman

§49
160905

30 – 31
aug

Gemensam utvecklingsdag Utvecklingsdag för samtliga ledamöter
för lokala nämnder
och tjänstemän i lokala nämnder

Kusthotellet Varberg

§ 21,
160314

5 sep

Laholmsnämnden

Stadshuset i Laholm
Falken

7 sep

Hälsokommunikation

Regionkontoret

Nämnden,
nämndtjänsteman,
strateg för social
hållbarhet,
nämndsekreterare
Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg för social
hållbarhet
Nämndsekreterare
Nämndtjänsteman
Strateg för social
hållbarhet

14 sep

Möte med familjecentralen

Laholm

Nämndtjänsteman
Strateg för social
hållbarhet

§ 57
161003

Se protokoll

Internkontroll

§ 57
161003
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Dag

Aktivitet

Syfte

Plats

15 sep

Föräldrar emellan

Föreläsning om hur hjälper vi våra barn
att hantera livet i sociala medier

Osbecks aula,
Laholm

19 sep

Presidium
Laholmsnämnden

Presidiet träffas inför nämnden

Stadshuset i Laholm

Presidiet
Nämndtjänsteman
Nämndsekreterare

27 sep

Styrgrupp barn och unga

Presidiet träffar presidierna i KS, KUN,
BUN, Soc och räddningstjänsten – kring
barn och unga

Stadshuset i Laholm

Ordförande
Nämndtjänsteman

§ 57
161003

29 sep

Konferens

Regional konferens om jämlik hälsa

Tylösand

Presidiet

§ 57
161003

30 sep

Länspresidiet

Lokala nämnders presidier träffas

Kungsbacka

Presidiet
Nämndtjänsteman

§ 57
161003

3 okt

Laholmsnämnden

Se protokoll

Stadshuset i Laholm
Falken

4 okt

Hälsokommunikation

Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg för social
hållbarhet
Nämndsekreterare
Nämndtjänsteman
Strateg för social
hållbarhet

Regionenshus

Deltagare

Internkontroll
§ 57
161003

§ 70
161031
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10 okt

Dialogmöte med RS au

Dialogmöte mellan lokala nämnders
presidier och RS au

Regionkontoret
Borgsalen

Presidiet
Nämndtjänsteman
RS au

§ 70
161031

Dag

Aktivitet

Syfte

Plats

Deltagare

Internkontroll

17 okt

Presidium
Laholmsnämnden

Presidiet träffas inför nämnden

Stadshuset i Laholm

Presidiet
Nämndtjänsteman
Nämndsekreterare

18 oktober

Folkhälsoråd

Syftet är att bevara och utveckla hälsan i Folkhälsocentrum,
Laholm
befolkningen. Arbetet ska bidra till en
bättre och mer jämlikt fördelad folkhälsa i
kommunen.

Presidiet
Nämndtjänsteman
Strateg för social
hållbarhet

§ 70
161031

20 okt

Du som är med och
utvecklar Halland

Samhällsutveckling och hållbarhetsfrågor Hotell Tylösand,
Halmstad
diskuteras i syfte att sprida ny kunskap
och inspiration. Tillsammans diskuteras
utvecklingen av framtidens Halland.

Annalena, Margareta,
Angela

§ 70
161031

31 okt

Laholmsnämnden

Se protokoll

11 nov

Hälsokommunikation för
nyanlända

Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg för social
hållbarhet
Nämndsekreterare
Nämndtjänsteman
Strateg för social
hållbarhet

14 nov

Presidium
Laholmsnämnden

Räddningstjänstens
lektionssal, Laholms
kommun

Regionkontoret

Presidiet träffas inför nämnden

Stadshuset i Laholm

Presidiet
Nämndtjänsteman
Nämndsekreterare
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17 nov

Att leda in i framtiden

Diskutera utveckling och ledarskap inom
området social hållbarhet.

Arena Vesterhavet

Annalena Emilsson,
Angela Magnusson,
Nils-Erik Jahnsson

24 nov

Länspresidiet

Lokala nämnders presidier träffas

Halmstad

Presidiet
Nämndtjänsteman

28 nov

Laholmsnämnden

Se protokoll

Forsbergs mat och
möten,
Kullsgårdsvägen 20,
312 34 Laholm

Nämnden
Nämndtjänsteman
Strateg för social
hållbarhet
Nämndsekreterare

29 nov

Styrgrupp Barn och unga

Presidiet träffar presidierna i KS, KUN,
BUN, Soc och räddningstjänsten – kring
barn och unga

Stadshuset i Laholm

Ordförande
Nämndtjänsteman

6 dec

Du är viktig

Föreläsning

8 dec

Folkets Hus Varberg
Halländsk tobakskonferens Tobaksrökningen är ur medicinsk,
social, miljömässig och
samhällsekonomisk synvinkel ett av
världens allvarligaste folkhälsoproblem.
Och samtidigt ett av de bäst
förebyggbara! Denna konferens är till
för att inspirera dig som arbetar med
tobaksfrågor i Halland.

Nämndtjänsteman
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Planering aktiviteter för Laholmsnämnden 2016
Övergripande mål:
Hälsan ska öka i Halland
Skillnaderna i hälsa ska minska
Målområde

Strategisk
planering

Nämndens
åtaganden
*Invånarnas
hälsa

Aktivitet

Målgrupp

Skörd

Tidsplan

Kommentar

* Fördjupning
av Folkhälsan i
Halland ‐ suicid

* FoUU
* Invånarna
* Samverkans‐
aktörer

* Våren 2016

*Invånarnas
hälsa

* Fördjupning
av Folkhälsan i
Halland – tillit

* FoUU
* Invånarna
* Samverkans‐
aktörer

Presenterad
för nämnden
som säger OK
till att Monica
kontaktar
FoUU, kring
upplägg, er‐
sättning m m
Analys‐
avdelning ska
jobba med
frågan

* Invånarnas
hälsa

* Invånardialog
kopplat till
resultatet av
HLV?
*Ungdoms‐
dialog

* Invånarna

* Mer
kunskap om
varför det ser
ut som det
gör gällande
suicid i
Laholm och
vad göra?
* Fördjupad
kunskap av
resultat i
Folkhälsan i
Halland
gällande tillit
* Ökad
kunskap om
invånarna

*Invånarnas
hälsa

*Invånarna

*Ökad
kunskap om
dialog + ökad
delaktighet

* Hösten 2016

* Ev hösten
2016
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Målområde

Strategisk
planering

Nämndens
åtaganden
*Invånarnas
hälsa

Aktivitet

Målgrupp

*Dialog med
nyanlända unga
mammor

*Lokal
samverkan
*Lokal
samverkan

*Besöka vård‐
enheterna för
dialog
*Dialog med
kommunen

*Lokal
samverkan

*Dialog med
frivilligsektorn?

*Lokal
samverkan

*Dialog med
Laholm utan
gränser
*Integration?

*Lokal
samverkan
*Lokal
samverkan

*Concept
Delectus

*Lokal
samverkan

*Stärka hälsan
hos personer
med funktions‐
nedsättning

Skörd

Tidsplan

Kommentar

*Nyanlända
mammor

Ev hösten
2016?

*Vårdenheterna

Hösten 2016

Barnvagns‐
SFI?
Öppna
förskolan
Avvakta tills
ägandeförhåll‐
anden är klara
Dialog via
Styrgrupp
Barn och unga
och Folkhälso‐
rådet

*Styrgrupp Barn
och unga och
Folkhälsorådet

*Medlemmar

160407

Avvakta?

*Personer med
funktionsnedsätt‐
ning

Monica
kontaktar
Marie
Strömberg
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Målområde

Strategisk
planering

Nämndens
åtaganden
*Social
hållbarhet

Aktivitet

*Särskilda
uppdrag

*Dialoger i
samband med
HoSv strategin

Målgrupp

*Kultur på
recept

Skörd

Tidsplan

Kommentar
Monica
kontaktar
Johan Hjert,
Eva
Nyhammar ex

*Invånarna
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Diskussion kring invånarna och deras hälsa 2016 inför Nämndplan 2016
2015‐11‐02
Hur använder vi den kunskap vi har om hälsan hos befolkningen?
















Vad sticker ut i folkhälsorapporten lokalt i Laholm, t ex hög andel med självmordstankar? Vilka riktade insatser kan vi bidra med för att förbättra?
Kan vi geografiskt gå in på var problemen finns? Monica ställer frågan till Amir.
Information till invånarna
Viktigt att de som gör rapporten slår larm, om man ser att det sticker ut i särskilda områden.
Vad tänker Folkhälsorådet om vårt arbete, med tanke på konferensen imorgon?
Bjuda in till dialog på andra språk, kanske med tolk för att nå ut till fler personer
Hur fungerar det med hälsosamtal hos vårdenheterna?
Viktigt att vi ska kunna hänvisa till rätt kunskap och det material som finns att tillgå.
Återkomma med uppföljande dialog med Laholm utan gränser. Dialog med flyktingboendet i Knäred t ex.
Äldrefrågor, varför finns det inte ett Äldreforum, precis som det finns Ungdomsforum. Alexander har fört ett samtal med Preventionsgruppen kring
vissa insatser, typ mässor. Det är dock viktigt att nå ut med information till de äldre.
Träffar med unga mammor, hur får de information? Viktigt att nå ut till nyanlända för att få dem att komma till Familjecentralen. Det görs
hembesök?
Viktigt att nå ut på landsorten, Familjecentralen finns bara centralt. Kyrkan bedriver barngrupper, viktigt att nå ut till invandrarfamiljer med barn.
Hur går information ut från öppna förskolorna? Viktigt att nå ut till alla.
Alla vill inte ha sina invandrarbarn till kyrkan av religiösa skäl, och då når vi inte dem.
Funktionsnedsatta fortsatt en prioriterad grupp. Bra mat vid gruppboenden viktigt. Kanske kan man bjuda in personal från gruppboenden och daglig
verksamhet som kan lära sig lära sig laga mat av dietist.

Diskussion lokal och regional samverkan 2016
Vilka utvecklingsarbeten behöver prioriteras under 2016?





Hälsan hos invånare från andra länder – sjukvård och tandvård (prioriterade flest)
Hälsa hos människor i utanförskap, särskilt barn och unga
Hälsan hos personer med funktionsnedsättning, t ex kostvanor
Ensamkommande flyktingbarn och asylsökande – sjukvård och tandvård
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Utveckla kultur på recept för att öka hälsan genom kulturen
Välinformerad mår bäst ‐ Vad behövs för information till invånarna, vad behöver man veta?
Samarbetet med vårdenheterna förbättras
Mer information kring vårdvalet för äldre
Barns hälsa i ytterområden i kommunen
Förebyggande arbete utifrån Folkhälsa i Halland, viktigt att djupdyka i folkhälsorapporten
Medelålders män
Erfarenhetsutbyte kring arbetet med mottagandet av nya hallänningar – lokala nämnder emellan
Inte glömma barnverksamheter som finns utanför Laholms city
Kostinfo 64 – 85‐åringar, fetman är hög hos 65 – 84 åriga laholmare
Barnvagnsdialog

Vilka aktörer behöver vi samverkan kring?







Laholm utan gränser
Civilsamhället, Röda Korset, studieförbunden, föreningsliv
Kommunen
Viktigt att få ut kvinnorna från andra länder, vad har de behov av? Vilken information behöver de?
Ingen solariditet i vår egen organisation, t ex samarbetet med vårdenheterna måste lyftas
Alla är viktiga att samverka med

