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Den här historiebeskrivningen är resultatet av intervjuer med förtroendevalda  
och tjänstepersoner i Region Halland, som på olika sätt har varit en del av  
lokala nämnders resa sedan starten 2007. Som grund för arbetet har det även  
gjorts en inventering av dokumentation från nämndernas arbete genom åren.
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”Med örat mot marken”

2007 var ett historiskt år i Halland.  
Med Vårdval Halland var Landstinget 
Halland först i Sverige att låta 
 in vånarna själva välja sin vårdenhet.  
I samband med reformen ersattes de 
sex lokala primärvårdsnämnderna 
med en ny gemensam närsjukvårds-
nämnd. Men, för att inte tappa bort det 
lokala perspektivet och hallänningar- 
nas behov bildades också lokala 
nämnder, en i varje kommun. 

De nya nämnderna skulle vara örat 
mot marken ute i kommunerna och 
fånga upp de lokala skillnaderna, så 
att alla hallänningar fick den hälso- 
och sjukvård de behövde. I uppdraget 
ingick också ansvaret för det lokala 
folkhälsoarbetet i samverkan med 
 lokala aktörer.

Som befolkningsföreträdare var det 
 lokala nämnders uppgift att lyssna på 
hallänningarna och vara en kanal in i 
landstingets organisation. På så sätt 
fick politikerna i Landstingsstyrelsen 
en större och bredare kunskap om 
 invånarnas behov och bättre underlag 
till beslut. Lokala nämnder var också 
Landstinget Hallands röst utåt, det var 
en politik nära invånarna och ett sätt 
att öka det lokala demokratiska 
inflytandet.

Att samverka lokalt och föra dialog 
med kommunerna, invånarna och 
andra aktörer har under alla år varit 
grunden i lokala nämnders arbete, men 
i takt med samhällsutvecklingen har 
nämndernas fokus steg för steg flyttat 
från att bevaka invånarnas behov av 
hälso- och sjukvård mot mer komplexa 
samhällsutmaningar. De lokala folk-
hälsoinsatserna på individ- och grupp-
nivå har ersatts av ett mer strategiskt 
och långsiktigt arbete på samhällsnivå 
med fokus på folkhälsa och social 
hållbarhet. 

Vid årsskiftet 2022–2023 avvecklas de 
lokala nämnderna och i stället skapas 
en social hållbarhetsberedning under 
regionstyrelsen. Det här dokumentet 
ger en inblick i hur lokala nämnder har 
arbetat och hur uppdraget har föränd-
rats över tid. Här finns exempel på 
 utvecklingsprocesser, kunskaps-
uppdrag och dialogarbeten som 
 nämnderna tagit initiativ till och jobbat 
med, samt viktiga lärdomar och fram-
gångsfaktorer att ta med in i den nya 
beredningen.
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Uppdraget  
2007–2010
”Nämndens primära ansvar är att  
vara befolkningsföreträdare. Den ska 
 säkerställa att befolkningens behov av 
hälso- och sjukvård kan tillgodoses.”
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En politik som för invånarnas 
talan
Den första mandatperioden ligger 
 lokala nämnders fokus på rollen som 
befolkningsföreträdare. Uppdraget är 
att inventera, analysera och beskriva 
invånarnas behov av hälso- och sjuk-
vård samt följa upp att hallänningarna 
har tillgång till den vård de behöver. 

Att bygga upp samverkan med olika 
aktörer är en viktig del i arbetet. För  
att kartlägga behoven lokalt i de 
 halländska kommunerna för nämn-
derna dialog med vårdenheter, patient-
föreningar och invånare, men också 
med myndigheter, med andra nämnder 
inom Landstinget Halland och med  
de halländska kommunerna. Vård-
barometern är en annan viktig källa till 
information om hur invånarna uppfattar 
den halländska hälso- och sjukvården.

Lokala nämnder har också ett folk-
hälsouppdrag. Till en början är arbetet 
framför allt inriktat på hälsofrämjande 
insatser i samverkan med kommu-
ner na, att få invånarna att äta rätt och 
ta hand om sin hälsa. Men också ett 
mer strategiskt och långsiktigt folk-
hälsoarbete börjar växa fram med 
 exempelvis satsningar på föräldra-
skapsstöd och en hälsofrämjande 
 förskola och skola.

När lokala nämnder startar är det 
något helt nytt i Halland, och eftersom 
de inte är traditionella driftnämnder 
gäller det att hitta ett eget sätt att 
 arbeta på. Nämnderna ska befinna sig 
ute i samhället, möta invånarna, fånga 
upp behoven och föra dem tillbaka in 
till landstingets organisation.
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Uppdraget 
2011–2014
”Inventera och bedöma hallänningens  
behov av hälso- och sjukvård.”
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Det viktiga invånarperspektivet 
Den 1 januari 2011 blir Landstinget 
 Halland Region Halland. Lokala 
 nämnders huvuduppdrag är fort-
farande att inventera hallänningarnas 
behov av hälso- och sjukvård och ta 
fram underlag till hälso- och sjukvårds-
styrelsen. Genom dialog och sam-
verkan kan lokala nämnder bidra med 
det viktiga invånarperspektivet. 
 Informationen i den nationella Vård-
barometern kompletteras med dialog-
träffar och egna behovskartläggningar 
i de halländska kommunerna.

Med Region Hallands folkhälsopolicy 
som grund och målet att skapa en god 
och jämlik hälsa för invånarna fort-
sätter nämnderna det lokala folkhälso-
arbetet, som nu har börjat ta steget från 
friskvård och levnadsvanor mot ett mer 
strategiskt perspektiv. Barns och 
ungas psykiska hälsa uppmärk-
sammas,  politikerna för dialog med 
ungdomar om hälso- och sjukvården  
i Halland,  utvecklingsarbetet för en 
hälsofrämjande förskola och skola tar 
form under namnet Välmående ger 
 resultat,  projektet Boost Hylte startar 
och  arbetet med föräldraskapsstöd 
 utvecklas. Nämnderna arbetar också 
med att få in folkhälsoaspekter i 
samhällsplanerings processen.

 

Läs mer  
om satsningarna  

längre fram i 
publikationen!
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Uppdraget 
2015–2018
”Bidra till utveckling av hälsans 
 bestämningsfaktorer i samhället,  
för en jämlik och positiv hälsoutveckling. 
Nämnderna ska även bidra med 
 inventeringar och bedömningar av 
 invånarnas behov av sjukvård.”
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Med social hållbarhet som 
grund
Under den här mandatperioden får  
de sociala hållbarhetsfrågorna  
större  utrymme, både i Halland och 
 nationellt. Lokala nämnder spelar en 
viktig roll och är med och bidrar med 
det sociala hållbarhetsperspektivet 
när Region Halland kompletterar sina 
styrdokument, till exempel Tillväxt-
strategi för Halland.

Uppdraget att samla in kunskap om 
 invånarnas behov av vård finns kvar, 
men det har skett en förflyttning. Nu 
ligger lokala nämnders fokus på folk-
hälsa, inte på sjukvård. Nämnderna 
ska  stimulera och utveckla ett gräns-
överskridande folkhälsoarbete med 
social hållbarhet som grund. Det är  
ett långsiktigt och strategiskt arbete 
som handlar om att försöka förändra 
system och strukturer, att driva 
 frågorna tillsammans med och  
genom andra. 

För att arbeta med komplexa samhälls-
utmaningar som exempelvis barns och 
ungas psykiska hälsa krävs en hel-
hetssyn, det finns inte en huvudman 
som har ansvar för frågan. Samverkan 
över organisationsgränser är en 
 för utsättning för att skapa ett socialt 
hållbart Halland – och där spelar 
 lokala nämnder med sitt samverkans-
uppdrag en viktig roll. Nämnderna 
fungerar som en bro mellan regionalt 
och lokalt  arbete, mellan Region 
 Halland och kommunerna, statliga 
myndigheter, idéburen sektor, lokala 
aktörer och invånarna. 

Lokala nämnder är utvecklings-
nämnder som bjuder in och samordnar, 
startar upp och deltar i processer, men 
som inte ska finnas kvar i driften. 
 Exempel på utvecklingsarbeten under 
mandatperioden är Välmående ger 
 resultat, Aktiviteter för barn i behov av 
särskilt stöd, Språkstart Halland för 
asyl sökande och nyanlända familjer 
samt Trafiksäkerhetsarbete på 
Andersberg.

Att föra dialog är ett viktigt arbetssätt 
för lokala nämnder. Politikerna träffar 
invånare och verksamhetsföreträdare, 
samlar in tankar och perspektiv och tar 
fram kunskapsunderlag som ligger till 
grund för utvecklingsarbeten, både 
 lokalt och regionalt i Halland. Under 
mandatperioden genomför lokala 
nämnder bland annat ett antal gemen-
samma dialogprocesser:

• dialog med lokala samverkansparter  
i samband med kompletteringen av 
Tillväxtstrategi för Halland

• invånardialog om framtidens  hälso- 
och sjukvård

• dialog kring ungas och unga vuxnas 
livsvillkor och psykiska hälsa. 

Lokala nämnder delfinansierar och 
medverkar också i kartläggningen   
Så mår vi i Halland, som bygger på 
 befolkningsstudien Hälsa på lika 
villkor. Studien utvecklas 2018 till att 
även omfatta den yngre  åldersgruppen 
16–18 år.
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Uppdraget 
2019–2022
”Med utgångspunkt från de tre håll-
barhetsprinciperna och Agenda 2030 
 bidra till /…/ en positiv regional utveckling. 
Detta sker bland annat genom att bidra 
med inventeringar och bedömningar av 
 invånarnas behov av hälso- och sjukvård.”
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Långsiktigt och strategiskt för 
ett hållbart samhälle
Lokala nämnder får ett nytt, bredare 
och mer strategiskt uppdrag med fokus 
på att stärka den regionala utveck-
lingen. Arbetet med kartläggningar och 
dialoger för att identifiera invånarnas 
behov fortsätter och resulterar bland 
annat i flera kunskapsunderlag inom 
området psykisk hälsa, som får stort 
genomslag. Nämnderna delfinansierar 
och medverkar även 2022 i studien  
Så mår vi i Halland och arbetar syste-
matiskt med att sprida kunskap både 
internt och externt. 

Under 2020–2022 genomför lokala 
nämnder en gemensam kunskaps-
process med fokus på tillit. Bakgrunden 
är att tilliten människor emellan, till 
samhället och till myndigheter 
 generellt är stabil i såväl Sverige som 
 Halland, men att skillnaden mellan 
olika grupper i befolkningen har ökat. 
Genom ett medskapande arbetssätt 
och dialog med invånare och verksam-
heter vill lokala nämnder bidra med en 
bredare kunskap om tillit och synlig-
göra områden som kan bidra till att 
 tilliten utvecklas i positiv riktning.

Med kunskapsunderlaget om ungas 
och unga vuxnas livsvillkor och 
 psykiska hälsa som grund driver och 
deltar  lokala nämnder i flera projekt 
och  utvecklingsprocesser för att öka 
den fysiska och psykiska hälsan. 
 Arbetet görs tillsammans med sam-
verkansparter ute i kommunerna, ett 
 exempel är insatserna för att öka 
 kunskapen om suicidprevention. Även 
arbetet med övergripande utvecklings-
processer som Välmående ger resultat 
och  Aktiviteter för barn i behov av 
 särskilt stöd fortsätter.
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Arbetssätt
Lokala nämnder har verkat både lokalt 
och regionalt, men deras största fokus 
har varit det lokala. Vid starten 2007 
bestod nämnderna i Halmstad, 
 Falkenberg, Varberg och Kungsbacka 
av nio politiskt tillsatta ledamöter och 
fem ersättare, och i Hylte och Laholm 
av sju ledamöter och fem ersättare.  
De följande mandatperioderna har 
man varit sju ledamöter per nämnd.  
Till sitt stöd har nämnderna haft 
tjänste personer som varit deras 
 förlängda arm ute i kommunerna.

Nämnderna har arbetat långsiktigt och 
strategiskt för en hållbar samhälls-
utveckling och en god och jämlik hälsa 
i Halland. Att ha förtroendevalda och 
tjänstepersoner på plats ute i de 
 halländska kommunerna har gjort det 
enklare att bygga relationer, delta i 
 lokala nätverk och utbyta perspektiv. 
Lokala nämnders arbete har utgått från 
hallänningarnas behov och utförts i 
samverkan med kommun och andra 
 lokala aktörer. Nämnderna har i första 
hand arbetat i det tidiga skedet, med 
att främja och förebygga, och med ett 
helhetsperspektiv. 

Kunskap, utveckling och samverkan, 
med de tre orden kan man samman-
fatta både lokala nämnders uppdrag 
och arbetssätt:

Kunskap – Nämnderna har arbetat  
med kartläggning och dialog för att få 
 kunskap om hallänningarnas livs-
villkor, hur de mår och vilka behov som 
finns. Resultaten har presenterats  
i gemensamma  kunskapsunderlag som 
lämnas över till regionstyrelsen och 
funnits med som underlag inför mål- 
och budget processen. Lokala nämnder 
har också arbetat med att sprida 
 kunskap till  invånarna och förankra 
 regionens  beslut på lokal nivå. 

Utveckling – Lokala nämnder har tagit 
initiativ till och varit med och startat 
 utvecklingsprocesser tillsammans med 
olika samverkansparter, både lokalt 
och i hela Halland. Det har till exempel 
handlat om att främja hälsa och före-
bygga ohälsa på ett tidigt stadium eller 
att rusta samhället för olika 
utmaningar. 
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Samverkan – För att skapa ett socialt 
hållbart Halland krävs insatser på flera 
nivåer och från olika aktörer. Lokala 
nämnder har med sin lokala förankring 
och nätverken ute i kommunerna i ett 
 tidigt skede kunnat lyfta viktiga frågor 
och koppla ihop samverkansparter, till 
exempel kommunala verksamheter 
som kultur och fritid, samhällsbyggnad, 
skola och kommunala bostadsbolag, 
men också Polisen, idéburna organisa-
tioner och andra lokala aktörer. Flera 
av de lokala nämnderna har forma-
liserat samverkan genom att teckna 
 lokala överenskommelser med 
 samverkansparter på ledningsnivå 
 (exempelvis kommun och polis). På så 
sätt har man skapat förutsättningar att 
gemensamt arbeta med strategisk 
 styrning kring mål, fokusområden och 
samverkansformer. 
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Utvecklingsarbeten 
Förutsättningarna ser olika ut i de 
 halländska kommunerna och därför 
har  lokala nämnder både arbetat med 
 lokala och gemensamma utvecklings-
processer tillsammans med sina 
 samverkansparter. Lokala nämnder 
har haft olika roller i utvecklings-
arbetena, ibland har man varit initiativ-
tagare, ibland finansiär (helt eller 
delvis) och ibland samverkanspart eller 
den som har sammanfört andra 
 aktörer. Några exempel:

Barns och ungas psykiska 
 hälsa
Lokala nämnder har under många år 
haft ett särskilt fokus på barns och 
ungas psykiska hälsa. Genom dialoger 
med unga, unga vuxna och verksam-
hetsföreträdare har kunskap och 
 erfarenheter samlats in. Resultatet av 
arbetet är ett antal kunskapsunderlag 
med utvecklingsförslag för att förbättra 
ungas livsvillkor och psykiska hälsa. 
Många av de utvecklingsprocesser 
som lokala nämnder arbetar med har 
som mål att främja den psykiska 
hälsan hos barn och unga. Att ha en 
god fysisk hälsa, att känna delaktighet, 
att klara av skolan och att ha en aktiv 
fritid är alla viktiga faktorer som 
 påverkar den psykiska hälsan.

Ungdomsstudien LUPP
Flera lokala nämnder har i samverkan 
med kommunerna och Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF) arbetat aktivt med ungdoms-
studien Lokal uppföljning av ungdoms-
politiken (LUPP). Undersökningen 
 genomförs återkommande i årskurs 8 
och årskurs 2 på gymnasiet och är 
därför ett viktigt verktyg för kommuner 
och regioner för att följa upp hur unga 
mår, vad som är viktigt för dem och hur 
de ser på framtiden. 

Aktiviteter för barn i behov  
av särskilt stöd
Fysisk aktivitet på recept för barn  
i behov av stöd, Aktivitetsgrupper  
och Friskvårdsgrupper är  anpassade 
 fritidsaktiviteter för barn med neuro-
psykiatriska diagnoser,  psykisk ohälsa 
och fetma. Rörelse glädje, delaktighet 
och gemenskap – att få prova på en 
 aktivitet i ett tryggt sammanhang och 
med ledare som är utbildade att möta 
barn med behov av stöd – ger ökad 
 motivation och självkänsla, men också 
nya kompisar och ett socialt 
sammanhang. 
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Skolutveckling
Barn och unga som mår bra presterar 
bättre i skolan. Det är grunden i utbild-
ningssatsningen Välmående ger 
 resultat som togs fram under ledning  
av lokala nämnder. Med utgångspunkt  
i aktuell forskning kring motivation, 
 inlärning och kognitiv neurovetenskap 
ger utbildningen personal i förskola 
och skola ett ökat självledarskap samt 
ökad förståelse för vad som påverkar 
barns inlärning, motivation och själv-
känsla. Samtidigt får de konkreta 
verktyg för att utveckla barnens 
 förmågor att hantera den komplexa 
värld vi lever i.

Boost Hylte
Den ökade psykiska ohälsan bland 
unga i kombination med nedskärningar 
på en av Hyltebruks största arbets-
platser blev startskottet för projektet 
Boost Hylte. Målsättningen med verk-
samheten var att främja den psykiska 
hälsan bland unga vuxna, öka tilltron 
till framtiden och den egna förmågan, 
och visa på möjligheterna med att bo 
och verka i Hylte kommun. 

Föräldraskapsstöd
Goda uppväxtvillkor för våra barn, 
det är en förutsättning för en god och 
jämlik hälsa I Halland. Att stötta för-
äldrar och stärka dem i sin roll är ett 
sätt att främja barns och ungas hälsa. 
Ett exempel är nätverket Föräldrar 
Emellan, som erbjuder  mötesplatser, 
föreläsningar och kurser riktade till 
föräldrar.

Språkutveckling
Under åren 2015–2017 kom många 
asylsökande och nyanlända till 
 Halland. Projektet Språkstart Halland 
för asylsökande och nyanlända 
 familjer gav en naturlig ingång till det 
svenska språket – och samtidigt till 
samhället utanför asylboendet. I sam-
verkan med idéburna organisationer  
i Halmstad och Hylte rekryterades 
 frivilliga som  utbildades till ”språk-
startare” för att sedan dela med sig av 
sitt språk. Till sin hjälp hade de språk-
ryggsäckar med böcker och spel att 
använda tillsammans med familjerna, 
som på ett lekfullt och inspirerande sätt 
fick ta sina första steg i det svenska 
språket.

Suicidprevention
Att stärka ungas psykiska hälsa, sprida 
kunskap om och förebygga suicid är  
ett livsviktigt arbete som kräver sam-
verkan mellan olika aktörer i sam-
hället. Lokala nämnder har bidragit till 
en rad kunskapshöjande insatser: 
bland annat en samtalsledarutbildning 
samt utbildningar och föreläsningar om 
suicidprevention för föräldrar, skol-
personal, förtroendevalda, tjänste-
personer, aktiva inom idéburen sektor 
och andra som kan komma i kontakt 
med psykisk ohälsa. Under 2022 
 startade YAM (Youth Aware of Mental 
health), en välbeforskad arbetsmetod 
där ungdomar i grund- och gymnasie-
skolan samtalar kring och lär sig om 
psykisk hälsa. 
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Trafiksäkerhetsarbete
Hur ökar vi trafiksäkerheten i Anders-
berg och får fler att använda cykel-
hjälm, cykelbarnstol, bilbarnstol och 
bilbälte? Jo, genom att i samverkan 
med idéburen sektor utbilda peda-
goger och BVC-personal i trafik-
säkerhet, ta fram informationsmaterial 
och dela ut cykelhjälmar till alla barn 
på 4-årskontrollen. Men också genom 
att prata trafiksäkerhet i skolan, bjuda 
in till tematräffar för barn och föräldrar 
och arrangera ett eget cykellopp, 
Piggelinloppet.

Inkludering och en  
meningsfull fritid
Lokala nämnder har på olika sätt 
 arbetat för att minska hälsoklyftorna  
i Halland. I projektet GO FBG har lokal 
nämnd Falkenberg tillsammans med 
Falkenbergs kommun, föreningslivet 
och RF-SISU Halland arbetat riktat för 
att stärka förutsättningarna för en 
 meningsfull och aktiv fritid. Syftet är att 
engagera barn och unga i positiva 
 utvecklande sammanhang och på så 
sätt bidra till att öka den fysiska och 
psykiska hälsan, skapa delaktighet 
och bidra till minskat utanförskap. 

Social hållbarhet  
i samhällsplanering
Hur vi bygger vårt samhälle spelar  
en viktig roll både för den fysiska och 
 psykiska hälsan. Flera av de lokala 
nämnderna har varit delaktiga i kom-
munernas samhällsplanering för att på 
så sätt bidra till attraktiva livsmiljöer i 
Halland. Lokal nämnd Laholm har 

exempelvis varit en aktiv remissinstans 
för detaljplaner och bidragit till att 
 hållbarhets-, barnrätts- och jämlikhets-
perspektiv synliggjorts. Dessutom har 
nämndens tjänstepersoner tillsam-
mans med samhällsbyggnadskontoret 
arbetat processorienterat med att få in 
sociala hållbarhetsperspektiv i kom-
munens interna samhällsplanerings-
arbete. Lokal nämnd Halmstad har 
under flera år samarbetat med 
 Halmstads kommuns samhällsbygg-
nadskontor när det gäller sociala 
 konsekvensbeskrivningar och invånar-
dialoger. De har också sedan 2011 
 ingått i det svenska WHO-nätverket 
Healthy Cities tillsammans med 
 Halmstads kommunstyrelse. 

Att leda in i framtiden 
En gång om året har Lokala nämnder 
arrangerat utvecklingsdagen Att leda 
in i framtiden för förtroendevalda och 
tjänstepersoner från region och 
 kommuner,  myndigheter och idéburen 
sektor. Syftet med konferensen är att 
sprida kunskap i aktuella samhälls-
utvecklingsfrågor och möjliggöra nya 
nätverk och samarbeten.
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Röster om lokala 
nämnder
”Halland ska vara stolta över den här perioden.  
Lokala nämnder var ett  ambitiöst och ärligt försök  
till att renodla befolkningsföreträdaruppdraget.”
Före detta tjänsteperson i lokal nämnd

”Att fånga upp invånarnas behov är en av de 
viktigaste uppgifterna som finns.”
Före detta förtroendevald i Landstingsstyrelsen

”Det som varit styrkan hela vägen är att det inte har 
varit driftnämnder, det inte är pengar som har styrt, 
utan det är verkligen behovet ute hos invånarna.”
Före detta förtroendevald i lokal nämnd

”Det roliga med uppdraget har varit att man både 
har fått möta verksamheter och invånare, att man 
har fått ta med sig frågorna och djupborra lite.”
Förtroendevald i lokal nämnd
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”Det som det hade pratats mycket om i regionens 
 verksamheter, det satte vi kött och blod på i dialogerna.”
Förtroendevald i lokal nämnd

”Vi har lyckats visa att med små medel kan man 
uppnå mycket, vi har inga stora pengar, ändå har 
vi fått saker att hända.”
Förtroendevald i lokal nämnd

”Vi har gjort enormt mycket, men väldigt mycket av det 
vi har gjort har aldrig synts, vi har funnits i bakgrunden.”
Förtroendevald i lokal nämnd

”Något som är väldigt viktigt att inte tappa bort  
är att man behöver resurssätta det förebyggande 
och främjande arbetet.”
Tjänsteperson i lokal nämnd

”Sättet att jobba, att man har varit nära 
 invånarna, det tror jag har varit det viktigaste 
med lokala nämnder.”
Förtroendevald i lokal nämnd
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Framgångsfaktorer  
– och utmaningar
Invånarperspektivet
Lokala nämnder har varit nära 
 invånarna, lyssnat på dem och tagit 
pulsen på samhället. Det har varit en 
politik som fört befolkningens talan. 
Hallänningarnas behov har varit  
utgångspunkten för allt nämnderna  
har gjort.

Dialogarbetet på kommunnivå har 
fångat upp aktuella frågor och 
 områden där något behöver utvecklas. 
Lokala nämnder har varit där det 
händer, i de komplexa frågorna, och 
pratat med de som verkligen berörs. 
Det har funnits ett förtroende och en 
tillit som gjort det enklare att nå mål-
grupper som vanligtvis är svåra att nå 
eller som har svårt att göra sin röst 
hörd. Det har gjort att Region Halland 
fått en väldigt bra bild av invånarnas 
livsvillkor och behov.

Den lokala närvaron
Den lokala förankringen har varit viktig, 
att lokala nämnder har haft kunskap 
om och ett nära samarbete med de 
halländska kommunerna. Tack vare 
strategernas lokala närvaro har de 
varit med i diskussionerna och vetat 
vad som är på gång. Det har gjort att 

 lokala nämnder har kunnat vara 
 lyhörda och komma med förslag på 
 gemensamma insatser när läget är rätt. 

Lokala nämnders förtroendevalda och 
tjänstepersoner har byggt upp värde-
fulla nätverk och samarbeten. Rela-
tionerna med lokala samverkansparter, 
både kommunerna och idéburen 
sektor, har varit avgörande för att 
kunna driva ett framgångsrikt arbete 
med strategiska folkhälsofrågor och 
sociala hållbarhetsfrågor. Lokala 
nämnder har bjudit in till samtal, 
 sammanfört aktörer och fungerat som 
en katalysator för att processer ska 
komma till.

Utan ”egenintresse” 
Lokala nämnder har representerat 
 Region Halland på ett lite annorlunda 
sätt och upplevts som en mer neutral 
ingång till regionen. 

Att lokala nämnder inte har haft någon 
egen drift eller verksamhet att ta 
hänsyn till har varit en styrka. Man har 
kunnat se till helheten, det är inte 
 ekonomin eller en enskild driftenhets 
mål och uppdrag som har styrt, utan 
 invånarnas behov har gått först. Man 
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har därför enklare exempelvis kunnat 
få till stånd dialoger och prata förut-
sättningslöst om utmaningar  
i samhället. 

Lokala nämnder har arbetat med 
 komplexa samhällsfrågor som inte är 
en aktörs ansvar. Då är det en fördel att 
utifrån ett helhetsperspektiv bidra med 
en annan infallsvinkel och kunna växla 
mellan det regionala och lokala 
perspektivet.

Engagerad politik
En framgångsfaktor har varit att ha 
 politiker, som har haft kunskap om det 
lokala och varit öppna för att prova nya 
arbetssätt. Tjänstepersoner och politik 
har arbetat nära tillsammans, vilket har 
gjort att man snabbt har kunnat byta 
riktning när det har behövts. 

De förtroendevalda har själva varit ute 
och mött invånare och verksamheter 
och fört dialoger för att få in deras 
tankar och perspektiv. Att lokala 
 samverkansparter har kunnat komma 
till nämnden och prata direkt med 
 politikerna har också varit 
betydelsefullt.

Tjänstepersoner med helhets-
perspektiv på social hållbarhet
Lokala nämnder har arbetat med 
 komplexa frågor och samhälls-
uppdrag. För att vara relevanta krävs 
omvärlds bevakning och kunskap inom 
folk hälsofrågor och sociala hållbar-
hetsfrågor, till exempel barns och 
ungas  livsvillkor, demokrati, inklude-
ring och  samhällsplanering. Tjänste-
personerna med sina nätverk och sin 
kunskap har varit avgörande för lokala 
nämnders arbete.

Arbetssättet
Lokala nämnder har haft ett utveck-
lingsfokus och arbetat på ett tidigt 
främjande stadie. Genom att delta  
i nätverk och sammanföra olika aktörer 
har man kunnat bygga broar mellan 
verksamheter. Nämnderna har jobbat  
i nära samverkan med lokala aktörer, 
drivit frågor och utvecklat saker 
 tillsammans med och genom andra.  
På så sätt har man fått in frågorna på 
ett  strategiskt plan lokalt.

Lokala nämnder har varit bra på att 
 arbeta tvärs över verksamhets- och 
 organisationsgränser, att jobba 
 prestigelöst och öppet och tillsammans 
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söka mål och söka svar. Att arbeta 
medskapande och föra dialog har varit 
viktigt för att få kunskap om invånarnas 
behov, samverka med lokala aktörer 
och sprida kunskap.

När lokala nämnder har sett ett behov 
eller en utmaning har man haft möjlig-
 het att testa ett arbetssätt lokalt och  
i liten skala. Om det har fungerat har 
man sedan kunnat skala upp. Det finns 
en rad exempel på projekt som lokala 
nämnder har varit med och initierat, 
som nu ingår i ordinarie verksamhet.

Utmaningar
Lokala nämnder har ibland upplevts 
som en politik vid sidan om. I många 
sammanhang har det varit svårt för 
nämnderna att få gehör för och kunna 
driva sitt utvecklingsuppdrag. 

Lokala nämnder har varit utvecklings-
nämnder som arbetat strategiskt och 
långsiktigt. Effekterna av det man gör 
idag kanske syns först nästa mandat-
period eller ännu längre fram. 

Arbetet med att hantera sex nämnder, 
med de lagstadgade krav som det 
innebär, har varit tungrott administra-
tivt. Det har resulterat i att organisa-
tionen inte haft mycket resurser till att 
driva utvecklingsarbete. Förvaltnings-
organisationen med 1,75 tjänsteperson 
kopplad till varje nämnd har också varit 
väldigt sårbar.  

Att se skillnaderna
En viktig del i lokala nämnders upp-
drag har varit att se skillnaderna, att 
behoven och förutsättningarna kan se 
olika ut i de halländska kommunerna. 
Om man tittar på  Halland som helhet, 
så kan man missa många nyanser och 
dem har lokala nämnder varit med och 
lyft fram. Det har gjort att Region 
 Halland fått en  bredare bild av hur 
 Halland utvecklas och hur invånarna 
har det. 
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