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1 Sammanfattning
Enligt lokala nämnders tilldelade uppdrag för 2017 ska lokala nämnder
arbeta för en god start i livet och för att förstå vad invånarna tycker om
hälso- och sjukvården. Lokala nämnder ska även arbeta med att utveckla,
genomföra och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa.
Med utgångspunkt i uppdraget har lokala nämnder prioriterat arbetet med
en gemensam dialogprocess i Halland kring unga, unga vuxnas livsvillkor
och psykiska hälsa. Nämnderna prioriterar även en fortsatt utveckling av
arbetet med Välmående ger resultat, samt att stimulera och utveckla lokal
och regional samverkan.
Förutom ovanstående prioriteringar har Varbergsnämnden även beslutat
att under 2017 prioritera arbetet med Föräldrastöd.
Varberg
Dialogprocessen
Syftet med dialogprocessen är att samla in kunskap och perspektiv på
ungas livsvillkor och psykiska hälsa för att skapa en tydligare bild av
behovet och finna förslag till lösningar för att förbättra unga och unga
vuxnas livsvillkor samt att förstärka kunskapsunderlaget inför mål- och
budget 2019. Varbergsnämnden har inledningsvis valt att fokusera på
unga, unga vuxna med utgångspunkt i ett genusperspektiv på psykisk
hälsa. Under perioden har ett gediget förankringsarbete planerats och
genomförts lokalt såväl som regionalt. En lokal plan för dialoger med
målgruppen och med verksamheter som möter målgruppen har tagits fram
och dialogsamtal har påbörjats enligt planen.
Välmående ger resultat
Syftet med Välmående ger resultat, är att öka både pedagogers och
barn/elevers välmående och psykiska hälsa samt elevers prestation i
skolan. I Varberg deltar fyra pedagoger samt elevhälsans chef, i den
gemensamma processledarutbildningen som sedan skall ligga till grund för
arbetet bland barn och unga i deltagande förskolor/skolor.
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Utveckla lokal och regional samverkan
Rådet för trygghet och folkhälsa är ett strategiskt samverkansforum för
kommunens nämnder och förvaltningar, Varbergsnämnden,
polismyndigheten och Räddningstjänsten Väst. Syftet med
samverkansforumet är att diskutera gemensamma folkhälsofrågor.
Trygg i Varberg
Trygg i Varberg är ett tjänstemannanätverk där rådets samtliga aktörer
finns representerade. Nätverket fungerar även beredande inför rådets
sammanträden och arbetar på uppdrag av rådet. Under 2017 arbetar
Trygg i Varberg med en kartläggning inför rådets gemensamma
prioritering för 2018.
Nätverk
Varbergsnämnden deltar även i nationella nätverk/forum. Exempelvis:
Uppdrag hälsa, Mötesplats för social hållbarhet och SKLs
Medborgardialogsnätverk
Måluppfyllelse
Förvaltningen prognostiserar en god måluppfyllelse av åtaganden och
aktiviteter
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2 Periodens resultat
Nämnden har i användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region
Hallands övergripande mål. Nedan presenteras det ekonomiska resultatet
per ansvarsområde, se tabell.
Varbergsnämndens Uppföljningsrapport 1 2017. Belopp i tkr
Uppdrag

Varbergsnämnden

Budget

Utfall
janmars

Utfall
%

Avvike
lse
[perio
disera
d]

Progn
os

Avvik
else
B-P

861

172

20%

43

861

0

Arvoden och
ersättningar

708

164

23%

13

Kurs och
konferens

75

3

4%

15

Kringkostnader

78

5

6%

15

770

190

25%

3

770

0

Folkhälsoresurs/
Köpt tjänst

585

156

27%

-10

Omkostnader

185

34

18%

12

588

49

8%

98

445

143

Varav
intecknade

588

49

8%

Välmående ger
resultat

70

40

57%

Välmående ger
resultat
processledarutbil
dning

60

7

11%

Seniormässan

15

0%

Utveckling
föräldrastöd

20

0%

Medel för
metodutveckling

40

0%

Lokalt
samverkansstöd

70

0%

Regional
samverkan

30

0%

Dialog och
föreläsningar

80

0%

FaR

60

Nämndens
ofördelade
medel

143

144

2 076

143

Politiker

Hälsofrämjande insatser

Utvecklingsmedel folkhälsa

Total

2 219

2

3%
0%

411

18%
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Varbergsnämnden har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta sker
genom en kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de
områden som nämnden ansvarar för. Nämnden har totalt sett en ekonomi i
balans. Nämndens resultat för perioden januari-mars år 2017 är plus
411 tkr. Prognosen är en positiv budgetavvikelse om 143 tkr.

2.1 Politisk verksamhet
Anslaget till politiken visar överskott för perioden januari-mars.
Kringkostnaderna är den post varierar mest över året. Prognosen är ett
utfall enligt budgeterat anslag.

2.2 Hälsofrämjande insatser
Här ingår folkhälsoresurs (köpt tjänst) samt omkostnader så som
lokalhyra, utbildning och resor. Utfallet för perioden är enligt budget.
Prognosen förväntas bli enligt budget.

2.3 Utvecklingsmedel folkhälsa
Utfallet för Utvecklingsmedel visar överskott för perioden. Utfallet varierar
över året. Prognosen är en positiv budgetavvikelse på 143 tkr
motsvarande ofördelade medel.

3 Grunduppdrag
Åtagande


Hålla sig informerad om utvecklingen av omvärldsfrågor som kan
påverka verksamhetsorådets och invånarna

Arbetet sker löpande efter behov och uppdrag från nämnden samt lokala
nämnders gemensamma arbete.
Omvärldsbevakning genom programansvar i förvaltningen
Förvaltningen har systematiserat omvärldsbevakning genom att
organisera omvärldsfrågorna i olika programområden kopplat till lokala
nämnders uppdrag och verksamhet. Varje programområde har en
programansvarig som i sitt uppdrag har att hålla sig informerad om
utvecklingen i omvärldsfrågor gällande sitt programområde. Ett utbyte
mellan programansvariga sker löpande och efter behov.
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Nuvarande programområden är: Dialog, Integration, Barn- och unga
(inklusive föräldraskapsstöd), Välmående ger resultat, Uppföljning och
utvärdering.
Programområde dialog
Erfarenheter från tidigare dialogarbete och SKLs medborgardialogsnätverk
bidrar till utvecklingen av lokala nämnders invånardialogsarbete. Under
2017 har systematiken i dialogarbetet utvecklats och en gemensam och
tydligare process initierats. En dialogworkshop har genomförts vid Lokala
nämnders utvecklingsdag i mars.
Åtagande


Ansvara för att stimulera lokalt och regionalt gränsöverskridande
arbete

Arbetet sker löpande under året utifrån nämndens verksamhetsplan och
grunduppdrag. Samverkan sker via olika lokala och regionala forum som
finns till nämndens förfogande. Ett sådant forum är Rådet för trygghet
och folkhälsa där nämnden representeras av presidie och tjänstemän.
Rådet för trygghet och folkhälsa är ett samverkansforum mellan
kommunen, Varbergsnämnden, Polismyndigheten och Räddningstjänsten
Väst. Under 2017 har rådet besultat om nya arbetsformer och arbetar fram
en gemensam strategisk inriktning och prioritering inför 2018.
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4 Åtaganden i verksamhetsplanen
De åtaganden som återfinns i verksamhetsplanen redovisas i kapitlet och
en bedömning har gjorts vad det gäller regionkontorets åtagande från
beslutad verksamhetsplan.
Måluppfyllnaden redovisas enligt följande:

Eventuella kommentarer har lagts på verksamhetsnivå.

4.1 Hög attraktivitet
4.1.1 Halland, en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara
mötesplatser, boende- och livsmiljöer
Åtagande

Kommentar

Implementera
planen utifrån
"Folkhälsan i
Halland" i dialog
regionalt/lokalt

Bedömningen är att
åtagandet uppfylls
2017.

Öka kunskapen
om insatser som
minskar
skillnaden i
hälsa

Åtagandet uppfylls
genom
Varbergsnämndens
grunduppdrag.

Implementera
samarbetsformer
med
civilsamhället i
syfte att stärka
social hållbarhet.

Bedömningen är att
åtagandet uppfylls
2017.

Aktiviteter

Kommentar
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4.2 Fler i arbete
4.2.1 Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika
förutsättningar
Åtagande

Kommentar

Stärk små
barns
språkutveckling

Varbergsnämnden
följer utvecklingen
i arbetet med
språkstart
Halland.

Skapa
möjligheter för
att genomföra
regionala
anslyser kring
barns livsvillkor

Arbetet inkluderas
som en del i
lokala nämnders
gemensamma
dialogarbete.

Fortsätta
utveckla
arbetet med
barn och ungas
psykisk hälsa

Bedömningen är
att åtagandet
uppfylls under
2017.

Aktiviteter

Kommentar

Samordna och
genomföra
utvecklingsarbetet
Välmående ger
resultat

Varbergsnämndens
strateg deltar i
arbetsgruppen för
välmående ger
resultat samt är
lokal kontaktperson
för arbetet.

Bidra i
utvecklingen av
föräldrastöd

Kartläggningen av
föräldrastödsarbetet
i kommunen är
färdig och
återrapporterad till
nämnden.

Genomföra
dialoger i syfte att
samla in kunskap
och perspektiv på
ungas livsvillkor och
psykiska hälsa för
att skapa en
tydligare bild av
behovet, finna
förslag till lösningar
samt att förstärka
kunskapsunderlaget
inför måloch budget arbetet
2019

Mellan mars- maj
genomförs dialoger
med, i första hand,
målgruppen unga
tjejer och killar
mellan 15-20 år.

"Vi är alla olika",
erbjuda
föreläsningar på
temat normkritik

Aktiviteten planeras
till hösten 2017.

Genomföra
dialogprocess för att
samla in perspektiv
på unga mäns tillit.

Dialogprocessen är
avslutad och
analysen är
presenterad för
nämnden. Nästa
steg är att sprida
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Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

Kommentar
resultatet och
implementera det i
kunskapsunderlaget
som spelas in till
mål- och budget i
oktober 2017.
Nämnden träffade
sammanlagt 52
unga män och
representanter från
åtta olika
intressentgrupper.
Nämnden fick även
in 26 svar via den
digitala enkäten.

Samordna
arbetet med att
kartlägga det
suicidpreventiva
arbetet i Varbergs
kommun
Bidra i
framtagning
och spridning
av lokala
undersökningar
av barn och
ungas hälsa.

Bedömningen är
att åtagandet
kommer att
uppfyllas under
2017.

Aktiviteten följer
plan och genomförs
i samverkan med
trygg i Varberg.

Delta och bidra i
det gemensamma
kartläggningsarbetet
genom trygg i
Varberg.

4.3 En hälso- och sjukvård för bättre hälsa
4.3.1 Möjliggör att invånarna själva tar ansvar utifrån egen förmåga.
Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

Kommentar

Förstå vad invånarna
tycker om hälso- och
sjukvården och
återkoppla insikterna
till regionstyrelsens
hälso- och
sjukvårdsutskott för
utformning av vård
och behandling.

Bedömninge
n är att
åtagandet
kommer att
uppfyllas
under 2017.

Dialog med
invånarna om hälsa
och sjukvård

Hittills har nämnden
fört dialog med
målgruppen 60 år
och äldre på
seniormässan.

Utarbeta en
kommunikationspla
n för
Varbergsnämnden

Inväntar den
kommunikationspla
n som utarbetas på
regional nivå.

Finansiera och verka
för utvecklingen av
Fysisk aktivitet på
recept

Bedömninge
n är att
åtagandet
kommer att
uppfyllas
under 2017.

Utveckla
samverkansformer
med brukar- och

Bedömninge
n är att
åtagandet

Föra dialog med
civilsamhällets

Sker löpande efter
behov.
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Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

anhörigorganisationer
, frivilligorganisationer
samt andra
intressenter inom
hälsa och sjukvård

kommer att
uppfyllas
2017.

aktörer utifrån
behov.

Kommentar

4.3.2 Arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och
sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa.
Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

Utveckla,
genomföra och
utvärdera
riktade
insatser för
mer jämlik
hälsa.

Åtagandet uppfylls
genom
Varbergsnämndens
grunduppdrag.

Kommentar

4.3.3 Arbetar med ständig förbättring för bättre hälsa hos invånarna.
Åtagande

Kommentar

Aktiviteter

Kommentar

Utveckla,
genomföra
och utvärdera
riktade
insatser för
mer jämlik
hälsa.

Åtagandet uppfylls
genom
Varbergsnämndens
grunduppdrag.

Genomföra och
sprida fördjupningar
utifrån
befolkningsstudien
Folkhälsan i
Halland gällande
tillitsbrist och
socioekonomi

Arbetet sker i
samarbete
med
avdelningen
för analys och
samordning.

Öka kunskaper
om insatser som
minskar skillnader i
hälsa
Genom
länspresidiet
regelbundet
föra dialog
med Region
Hallands
driftsnämnder
och
gemensamma
nämnder i
syfte att
belysa
befolkningens
behov.

Bedömningen är att
åtagandet kommer
att uppfyllas under
2017.

Genom
länspresidiet föra
dialog med
driftnämnd
psykiatri.
Genomföra
lokala
uppföljningsdialoger
med den
gemensamma
nämnden för
hemsjukvård och
hjälpmedel.
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4.3.4 Är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med
patienten och närstående.
Åtagande

Kommentar

Tillsammans
utveckla och
sprida
generella och
riktade
hälsofrämjande
insatser.

Åtagandet uppfylls
genom
Varbergsnämndens
grunduppdrag.

Aktiviteter

Kommentar

Varbergsnämnden

Stefan Edlund

Camilla Karlsson

Ordförande

Nämndstjänsteman

