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Inledning
I regionfullmäktiges beslut Mål och budget 2016, 17 juni 2015, beskrivs att en god
hälsa i befolkningen är en av de avgörande faktorerna för tillväxt, välfärd och social
hållbarhet. De faktorer som påverkar vår hälsa berör många områden, såsom hälsooch sjukvård, boendemiljö, arbete, utbildning och kultur. Beslutet tydliggör att Region
Halland ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland med följande
målsättningar:
-

Hälsan ska öka i Halland

-

Skillnaden i hälsa ska minska

Att bidra till uppfyllandet av dessa mål ligger till grund för lokala nämnders ansvar
och arbete, vilket även förtydligar nämndernas direktiv. I beslutat direktiv till lokala
nämnder står också att läsa:
-

Lokala nämnder utför utvecklingsarbete.

-

Lokala nämnder kan ges särskilda uppdrag av regionstyrelsen.

-

Fokus för lokala nämnder när målen ska brytas ner är hälsa och inte vård.

-

Lokala nämnders ansvar är att stimulera och utveckla ett bredare
folkhälsoarbete med social hållbarhet som utgångspunkt.

-

Lokala nämnder ska bidra till att erfarenheter från hälso- och sjukvården och
det regionala utvecklingsarbetet kan strategiskt omsättas av de halländska
kommunerna i deras befolkningsansvar.

Utöver vad som framgår i Mål och budget 2016 och direktiv preciseras lokala
nämnders uppdrag ytterligare i reglementet för nämnderna.
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Nämndens uppdrag
Utifrån gällande reglemente ska den lokala nämnden i Falkenberg:
1. medverka till att utveckla regionens mål för hälsa och sjukvård,
2. inventera och bidra till behovsbedömningar och i samverkan med övriga lokala
nämnder ge ett sammantaget underlag till regionstyrelsen för bedömning av
hälsa och sjukvård,
3. hålla sig informerad om utvecklingen i omvärldsfrågor som kan påverka verksamhetsområdet och dess befolkning,
4. utveckla samverkansformer med brukar- och anhörigorganisationer,
frivilligorganisationer samt andra intressenter inom hälsa och sjukvård,
5. till regionstyrelsen lämna uppgifter om hur lokal nämnds verksamhet utvecklas
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt lämna de
uppgifter i övrigt som styrelsen kan behöva för sin verksamhet och sitt ansvar,
6. ha ansvar för att stimulera lokalt och regionalt, gränsöverskridande arbete,
7. med social hållbarhet som utgångspunkt stimulera folkhälsoarbetet där hälsooch sjukvårdens och andra regionala erfarenheter på ett strategiskt plan kan
omsättas av de halländska kommunerna för att stödja deras
befolkningsansvar. För detta anvisas ekonomiska medel via uppdrag från
regionstyrelsen,
8. medverka till lokal förankring av inom regionen fattade beslut genom dialoger
och samråd.

Verksamhet
Falkenbergsnämndens verksamhet och aktiviteter utgår från reglemente och
beslutad nämnd- och aktivitetsplan och genomförs i syfte att bidra till uppfyllandet av
tillämpliga delar av Region Hallands övergripande mål. Här redovisas övergripande
det arbete och den verksamhet nämnden genomfört under 2016.
Falkenbergsnämnden har under perioden haft åtta ordinarie nämndsmöten. Förutom
ordinarie nämndsmöten har nämnden även genomfört en lokal utvecklingsdag där
resultatet av diskussionerna ligger till grund för 2017 års verksamhetsplan.

Invånarna och deras hälsa
Under 2016 har lokala nämnder gemensamt genomfört en fördjupning av
befolkningsstudien folkhälsan i Halland inom områdena tillit och socioekonomi. Syfte
med fördjupningen var att få en ökad förståelse för frågans karaktär och behovet av
insatser.
Falkenbergsnämnden, i samverkan med Falkenbergs kommun och Region Hallands
FOUU, arbetade vidare med resultatet av befolkningsstudien genom att ta fram en ny
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och grövre kartindelning av kommunen i syfte att generera fördjupad kunskap om
den självupplevda hälsan hos kommuninvånarna. Resultatet har bland annat legat till
grund för den nulägesbeskrivning som arbetats fram inom Rådet för Social
hållbarhet.
Resultatet av befolkningsstudien visade bland annat att en hög andel unga kvinnor i
Falkenberg upplever otrygghet. Nämnden genomförde därför, i samarbete med
Region Hallands FOUU, en fördjupning av resultatet avseende den utbredda
otryggheten. Resultatet som presenterades för nämnden vid sammanträdet i april,
visar på frågans komplexitet samt att det finns en tydlig koppling mellan upplevd
otrygghet och psykisk ohälsa. För att få en fördjupad bild av målgruppens behov har
nämnden genomfört och initierat ett antal aktiviteter under året. Bland annat så
deltog nämnden på Pridefestivalen i Falkenberg den 18 juni. Vid festivalen förde
nämnden dialog med invånarna om trygghet, frågan som ställdes var ”känner du dig
trygg i Falkenberg”. Resultatet av dialogen visar ingen entydig bild av frågan vilket
gör att det inte går att dra några säkra slutsatser. Underlaget som samlades in vid
festivalen användes dock som underlag i planeringen av ytterligare dialoger. I
november månad inledde Falkenbergsnämnden en omfattande dialogprocess där
syftet är att samla in ett så brett perspektiv på frågan om unga kvinnors trygghet som
möjligt. Resultatet av dialogarbetet kommer att presenteras i en rapport i mars 2017.
Resultatet av dialogprocessen kommer även att ligga till grund för det fortsatta
arbetet inom ramen för Rådet för Social hållbarhet.
Det har framkommit vid tidigare dialoger att seniora invånare ofta upplever en
otrygghet när de rör sig ute ensamma. Med bakgrund i den kunskapen genomförde
nämnden tillsammans med Räddningstjänsten Väst och Polismyndigheten en dialog
på Mötesplats Mölle i syfte att samla in fördjupad kunskap i frågan. Resultatet av
dialogen ligger bland annat till grund för de medborgarlöften som
Falkenbergsnämnden, Falkenbergs kommun och polisen arbetat fram gemensamt
inför 2017 års verksamhetsår.
Falkenbergsnämnden har under perioden fört dialog med aktionsgruppen
Falkenbergare med erfarenhet av psykisk ohälsa. Aktionsgruppen är en
sammansättning av privatpersoner med erfarenhet av neuropsykiatriska
funktionshinder och representanter för olika brukarorganisationer. Nämnden har även
deltagit vid en dialog med anhörigföreningen för dementa och vid Falkenbergs
kommuns arbetsmarknadsenhet (FAMI). Vid dialogerna har bland annat behovet av
arbetsmarknadsinsatser för unga med neuropsykiatriska funktionshinder lyfts. Med
behovet som bakgrund genomförde därför presidiet en dialog med
arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten (FAMI). Resultatet av dialogerna
har beaktats i lokala nämnders arbete med faktaunderlag inför mål och budget 2018.
Med anledning av lokala nämnders särskilda uppdrag i samband med framtagandet
av den halländska hälso- och sjukvårdsstrategin har nämnden genomfört dialoger
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med unga, personer mitt i livet och äldre. Insatsen beskrivs nedan under rubriken
Särskilda uppdrag.
Förutom ovannämnda dialoger träffar Falkenbergsnämndens presidie även olika
brukarorganisationer med kontinuitet. Under året har presidiet träffat
demensföreningen, kommunala pensionärsrådet, kommunala handikapprådet,
regionala pensionärsrådet och trafiksäkerhetsrådet.
Falkenbergsnämndens presidie har under hösten träffat samtliga vårdcentralschefer i
Falkenberg för dialog utifrån frågeställningarna:


Befolkningens hälsa



Hälsofrämjande insatser



Lokal och regional samverkan



Framtiden

Resultatet av dialogerna sammanställs och kommer att lyftas med i den dialog som
är planerad med driftnämnd närsjukvård under 2017.

Lokal och regional samverkan
Lokala nämnder samverkar och bedriver gemensamt utvecklingsarbete via det så
kallade länspresidiet som under perioden haft sex möten. Ett utvecklingsarbete som
de lokala nämnderna driver gemensamt via länspresidiet är utvecklingen av
dialogarbetet. Bland annat så deltar representanter från lokala nämnder, genom
länspresidiet, i SKLs nationella nätverk för Förtroendevalda som vill utveckla arbetet
med medborgardialog. Nätverket är ett kunskapsnätverk där förtroendevalda får ta
del av forskning inom området, goda nationella och internationella exempel samt
möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra. Länspresidiet har även gemensamt
arbetat för att utveckla dialogprocessen och dokumentationen och systematiken i den
kunskap som dialogarbetet genererar.
Under hösten har lokala nämnder arbetat med en gemensam plan för
invånardialoger. Lokala nämnder kommer under 2017 fokusera på dialoger kopplat
till barn och ungas uppväxtvillkor och psykisk hälsa/psykisk ohälsa.
Länspresidet har även arbetat med att utveckla ett årshjul för att förbättra
planeringen av lokala nämnders arbete. Länspresidiet har bland annat fått
information om hälso- och sjukvård till asylsökande och regionens arbete med
integration och inkludering. Man har även genomfört gemensam planering av
dialogmötena med regionstyrelsens arbetsutskott och dialogmötena med
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Driftsnämnden för Hallands sjukhus och dialogen med Gemensamma nämnden för
hemsjukvård och hjälpmedel.
På dialogmötet med Driftsnämnden för Hallands sjukhus fokuserade de lokala
nämnderna på psykisk ohälsa, minskade skillnader i hälsa och jämlik vård. Övriga
frågor som diskuterades var samverkan mellan vårdnivåer, individstyrd vård och hur
somatisk vård bemöter människor med psykisk ohälsa. Dialogen med Gemensamma
nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel fokuserade på kunskapsspridning och
samverkan både på lokal och på regional nivå.
Lokala nämnder har överlämnat faktaunderlag till regionstyrelsen inom områdena
barn och ungas uppväxtvillkor, minskade skillnader i hälsa, psykisk hälsa/psykisk
ohälsa, inkludering på arbetsmarknaden med särskilt fokus på unga vuxna, socialt
hållbar samhällsplanering och jämlik vård. Underlagen utgör en del av analysen inför
mål- och budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2020. Lokala nämnder har även, i
en inledande text, beskrivit vad man anser är särskilt angeläget för Region Hallands
verksamheter att fokusera på:






Vikten av att arbeta fram tidiga och konkreta insatser är stort.
Vikten av att utveckla samtidiga och sammansatta insatser.
Vikten av att utveckla långsiktig gränsöverskridande samverkan och
dialog med och mellan Region Halland, kommunerna, näringslivet och
civilsamhället.
Vikten av att ta tillvara på resultatet från den nationella kommissionen för
jämlik hälsa.

I augusti genomfördes lokala nämnders gemensamma utvecklingsdagar med
deltagande från hela nämnden. Målet med utvecklingsdagarna var att utmana
värderingar, diskutera framtiden och att lära av varandra för att bidra till lokala
nämnders arbete för social hållbarhet.
I februari beslutade kommunfullmäktige om en ny organisation för det som tidigare
kallades för Rådet för trygghet och hälsa. Rådets namn ändrades i och med beslutet
också till Rådet för social hållbarhet. Beslutet innebar att Falkenbergsnämnden får en
aktiv roll i rådets beredning och styrgrupp och beslutar tillsammans med
kommunstyrelsens arbetsutskott rådets inriktning och prioriteringar.
Under perioden har beredningen sammanträtt tre gånger och rådet två gånger.
Rådet beslutade att ge styrgruppen i uppdrag att sammanställa en
nulägesbeskrivning kring de prioriterade områdena, ANDT, barn och ungas
uppväxtvillkor och trygghet och tillit samt att ta fram en rapport över pågående
utvärderade insatser inom samma områden.
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Falkenbergsnämnden har även, under perioden, undertecknat ett samverkansavtal
tillsammans med Falkenbergs kommun och polismyndigheten. Samverkansavtalet
utgår från de områden som rådet för Social hållbarhet prioriterat. Nämnden beslutade
även att samverka med Falkenbergs kommun och polisen i de medborgarlöften som
arbetats fram inför verksamhetsåter 2017. Under perioden har det pågått planeringsoch dialogarbete med koppling till de gemensamma medborgarlöftena.

Utvecklingsarbete
För att stärka social hållbarhet och minska skillnader i hälsa följer och deltar
Falkenbergsnämnden i den nationella mötesplatsen för social hållbarhet som leds av
SKL och Folkhälsomyndigheten. I och med detta tillvaratas erfarenheterna från den
nationella ”Samling för social hållbarhet” och blir en del i utvecklingsarbetet kring vad
som bidrar till ett hållbart samhälle. I maj deltog presidiet i konferensen Mötesplats
social hållbarhet. Konferensen fokuserade på de 17 globala hållbarhetsmål som FN
har antagit och på hur målen kan bidra till att stärka en socialt hållbar
samhällsutveckling.
Presidiet deltog även i nätverket Hälsa & demokrati konferens i Malmö 10 – 11
februari. Konferensen fokuserade på jämlik hälsa, normer och värderingar samt
samverkan och ledarskap. Nämnden har även deltagit på konferenserna Du som är
med och utvecklar Halland – se hit och Kommissionen för jämlik hälsa besöker
Halland.
På nämndens uppdrag pågår kontinuerligt utvecklingsarbete genom nämndens
strategresurs. Strategens uppdrag innefattar bland annat att vara en resurs gentemot
kommunen och övriga samhällsaktörer i Falkenberg i det strategiska arbetet med
folkhälsa och social hållbarhet.
Nämnden har fortsatt att prioritera barn och ungas hälsa genom utvecklingen av
satsningen Välmående ger resultat. Under perioden har fokus förutom förankringsoch implementeringsarbetet varit att utveckla kommande processledarutbildning.
Syftet med att utbilda fler processledare är att kunna erbjuda fler förskolor och skolor
möjligheten att utbilda sin personal och på så sätt nå fler barn och elever.
Processledarutbildningen startade upp i augusti.
Nämnden har även beslutat att medfinansiera en projektledartjänst för att ytterligare
förstärka arbetet med Välmående ger resultat i Halland. Genom det förstärkta arbetet
kan fler pedagoger erbjudas möjligheten att delta i utvecklingsarbetet. Satsningen
möjliggör också att arbetet kan följas på ett mer strukturerat och forskningsbaserat
sätt.
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I november månad genomförde nämnden för sjätte gången i ordningen
utvecklingsdagen Att leda in i framtiden. Det återkommande temat är ledarskap med
fokus på aktuella samhällsfrågor. 2016 års utvecklingsdag fokuserade på tillit och
föreläsarna berörde frågor som jämställdhet, ungdomars förändrade förutsättningar
och dialog. Utvecklingsdagen lockade ett 80-tal deltagare från olika statliga
myndigheter, Region Hallands olika verksamheter, de halländska kommunerna och
från civilsamhället.
Trygga Falkenberg Föräldrar Emellan är ett nätverk som har funnits sedan 2009.
Nätverket består av olika aktörer såsom ABF, Sensus, Studieförbundet Vuxenskolan,
Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, FaBo, Region Halland, Räddningstjänsten Väst och
Falkenbergs kommun. Nätverket anordnar kostnadsfria föreläsningar med syfte att
stärka föräldrar i sin föräldraroll genom ny kunskap, inspiration och
erfarenhetsutbyte. Under året har det arrangerats sex föreläsningar som bland annat
handlat om barnens språkutveckling och bemötande vid självskadebeteende.
Falkenbergsnämnden samverkar med Falkenbergs kommun i satsningen
Kultursommar. Syftet med kultursommar är att erbjuda barn och unga kostnadsfria
kulturaktiviteter under två veckor på sommaren. Via kultursommar ges också sex
ungdomar möjlighet till feriearbete. Under perioden har det genomförts förberedelser
och planeringsarbete inför kultursommar 2016. Under de två veckorna med
kulturaktiviteter deltog totalt 58 deltagare, 17 av dessa deltog under båda veckorna.
Några av de aktiviteter som deltagarna fick prova på var dans, musik, teater, bild &
form, film, origami med flera.
Nämnden har sedan 1997 samarbetat med folktandvården och
barnavårdscentralerna i Falkenberg i syfte att ge inspiration, gemenskap, kunskap
samt väcka intresse och nyfikenhet kring hälsa och säkerhet hos de mindre barnen.
Insatsen innebär att alla barn i Falkenberg får en ryggsäck innehållandes material om
hälsa, säkerhet och tandvård i samband med 3-års kontrollen. Falkenbergsnämnden
har under perioden genomfört en utvärdering av insatsen tillsammans med
personalen på barnavårdscentralerna i Falkenberg. Resultatet visar att personalen
upplever att ryggsäcken har en viktig funktion i att initiera samtal med föräldrarna om
barnens hälsa. De anser att ryggsäcken är meningsfull och att man genom repetition
och uppföljning av viktig hälsoinformation kan inspirera föräldrar att ge sina barn en
god start i livet. Nämnden har sedan januari månad delat ut 361 ryggsäckar.
Falkenbergsnämnden har fortsatt verka för främjande och förebyggande arbete i
hälso- och sjukvården. Som en del i detta finansierar och verkar nämnden för en
utveckling av Fysisk aktivitet på Recept (FaR). Nämnden har under perioden beslutat
om nya ersättningsnivåer som baseras på antalet förskrivna recept en aktör tar emot.
Förhoppningen är att aktörer som tar emot ett stort antal recept i och med detta ska
se möjligheten att delta i aktivitetskatalogen.
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Särskilda uppdrag
Lokala nämnder har fått i uppdrag av regionstyrelsen att föra samtal med invånarna
om deras syn på hälso- och sjukvården. Uppdraget är en del av framtagandet av en
hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland. Falkenbergsnämnden har genomfört tre
dialoger, med målgrupperna unga vuxna, invånare ”mitt i livet” och äldre.
Totalt deltog 74 invånare på dialogerna i Falkenberg. Ytterligare personer har valt att
svara på frågor i en webbenkät.
Dialogerna har utgått från följande frågeställningar:


Vad behöver du för att känna dig trygg i hälso- och sjukvården?



Vilka förväntningar har du på hälso- och sjukvården?



Vad innebär hög kvalitet för dig?



På vilket sätt vill du ha kontakt med hälso- och sjukvården?

Underlaget från samtliga lokala nämnder har redovisats i en samlad rapport som
överlämnats till regionstyrelsen. Det finns ett antal områden som genomsyrar
samtliga svar och samtliga åldersgrupper med mycket små variationer. Dessa
områden är bemötande, tillgänglighet, kompetens, kontinuitet och information.
Resultatet från de genomförda dialogerna har haft påverkan på hälso- och
sjukvårdsstrategins slutliga utformning.
Framtagandet av den nya hälso- och sjukvårdsstrategin har inneburit att lokala
nämnder har fått två nya mål tilldelade sig från regionstyrelsen. Målen har
inkorporerats i Falkenbergsnämndens verksamhetsplan inför verksamhetsåret 2017.
De nya målen är:
-

Arbeta med ständiga förbättringar för bättre hälsa hos invånarna

-

Möjlliggör att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga

Inledande diskussioner har även förts om ett uppdrag runt bredbandsuppbyggnaden i
Halland.
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Ekonomi
Till sitt förfogande för att genomföra sitt uppdrag och förverkliga beslutad nämndsoch aktivitetsplan har nämnden haft ekonomiska resurser, se tabell. Nämnden har i
användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region Hallands övergripande mål.
På följande sida presenteras det ekonomiska resultat per ansvarsområde.

Falkenbergsnämndens Årsredovisning 2016. Belopp i tkr
Uppdrag Falkenbergsnämnden
Budget Utfall

Arvoden och ersättningar
Kurs och konferens
Kringkostnader
Hälsofrämjande insatser
Folkhälsoresurs/köpt tjänst
Omkostnader
Utvecklingsmedel folkhälsa
Varav intecknade
Välmående ger resultat
Deltagande i mässor
Dialog och konferens
Kartläggningar
Marknadsföring
Lokal samverkan
Regional samverkan
Kultursommar
FaR
Övrigt

813
660
35
118
697
561
136
502
502
80
20
150
30
50
30
50
30
20
42

742
631
53
58
590
479
111
169
169
10

30
8
7

Utfall
%
91%
96%
151%
49%
85%
85%
82%
34%
34%
12%
0%
56%
0%
59%
59%
0%
0%
27%
17%

Total

2012

1501

70%

Politiker

84
30

Avvikelse

511

71
29
-18
60
107
82
25
333
333
70
20
66
30
21
30
50
0
12
35

Tabell 1 Resultat per 2016-12 i tkr

Falkenbergsnämnden har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta genom
kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden
ansvarar för. Nämnden har totalt sett en ekonomi i balans. Nämndens resultat för
2016 är 511 tkr.
Politikerkostnader följer budget. Hälsofrämjande insatser följer i stort sett budget.
Utvecklingsmedel folkhälsa visar ett överskott. Nämndens insatser har varit
omfattande men kostnadseffektiva under året. I övrigt så har inga större
kostnadskrävande projekt har belastat resultatet under perioden.
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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 2016 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 enligt gällande aktivitetsplan.

Falkenbergsnämnden 2017-02-08

Niclas Erlandsson
Ordförande

Camilla Karlsson
Nämndtjänsteman
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