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Uppföljning: Den Halländska Överenskommelsen
november 2020 – oktober 2021
Under perioden november 2020 och oktober 2021 har den Halländska Överenskommelsen
(HÖK) arbetat med dialogen som verktyg för att stärka så väl demokratin och den psykiska
hälsan i Halland. HÖK har i uppgift att verka strategiskt för att underlätta och möjliggöra
samverkan genom överenskommelsens alla parter och sin arbetsgrupp. Nedan följer en
sammanställning över aktiviteter och insatser som genomförts mellan november 2020 och
oktober 2021.

Principen om dialog
I HÖK anges sex principer som ska prägla samverkan mellan parterna. Kopplat till principen
finns ett antal åtgärder kopplade. Under året har HÖKs arbetsgrupp anordnat flera
dialogmöten mellan idéburna organisationer och Region Halland som inkluderat frågor om
regional utveckling, tillväxt, demokrativillkor och psykisk hälsa. HÖKs parter har fått inbjudan
till alla dialoger och fått ta del av dokumentation i efterhand genom e-post. Arbetsgruppens
bedömning är att dialogprincipens åtgärdspunkter har uppfyllts. Åtgärderna som handlar om
att sammanställa, tillgängliggöra och förankra dialoger och processer behöver dock ske
löpande. Det arbetet underlättas genom den struktur som tagits fram under året.

Strategiskt arbete
För att Överenskommelsen ska få effekt behöver den vara väl förankrad inom såväl idéburen
som offentlig sektor. Under året presenterades en kartläggning som visade på att det fanns
en övergripande kännedom av HÖK inom Region Halland. Samma kartläggning visade att det
fanns en skild syn på samverkan inom regionen, beroende på vilken del av organisationen
som undersöktes. Slutsatsen från kartläggningen är att Överenskommelsen behöver stärka
upp sina kontakter med Region Hallands hälso- och sjukvård för att säkerställa att hela
Region Halland får ta del av Överenskommelsens arbete. För att stärka upp den regionala
förankringen ytterligare har kontakter med Länsstyrelsen i Halland upprättats och en person
från Länsstyrelsen har adjungerats in i arbetsgruppen.
Under året har ett förslag på revidering av HÖK arbetats fram. Förslaget innebär att Region
Hallands representanter i arbetsgruppen utökas med två platser och att en representant från
Länsstyrelsen adjungeras. Förslaget läggs fram på samverkanskonferensen i nov 2021.
För att stärka den idéburna förankringen av HÖK har arbete ägnats åt att vara en resurs för
idéburna under pandemin. Pandemins läge och utveckling i Halland har rapporterats
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regelbundet och idéburnas situation har särskilt lyfts. Utifrån parternas erfarenheter under
pandemin har det arrangerats aktiviteter med konkreta exempel och metoder för
föreningsutveckling och smittsäkra arrangemang. Aktiviteterna har också syftat till att öka
kontakten och samarbeten mellan idéburna aktörer.

Demokrati och psykisk hälsa
I den handlingsplan som togs fram under 2020 anges att Överenskommelsen skulle jobba
specifikt med demokrati och psykisk hälsa under 2021. Arbetsgruppen tillsatte kommittéer
som har jobbat mer intensivt med frågorna.
För området psykisk hälsa har kommittén gått igenom dokumentation från tidigare dialoger
för att kartlägga arbetets utgångpunkter: problemformulering, brister, möjligheter och
befintlig verksamhet. Kommittén har tagit del av flera exempel både från Halland och andra
regioners arbete. Samverkanskonferensen i november 2021 diskuteras huruvida HÖK ska
fortsätta arbetet genom att ta fram ett förslag på hur en strategisk samverkan inom psykisk
hälsa kan se ut eller om ämnet ska anses belyst.
Demokratifrågor har lyfts genomgående under året. Två seminarier om demokrati har
arrangerats och Överenskommelsen har varit en av tre arrangörer för Demokratistugans
besök i Halland. Demokratistugan är en del av regeringens kommitté för
uppmärksammandet av att det är 100 år sedan den lika och allmänna rösträtten infördes i
Sverige. Ett flertal av Överenskommelsens parter har arrangerat egna aktiviteter, inlett
processer och deltagit i samtal om hur vi gemensamt kan stärka demokratin – både lokalt,
regionalt, nationellt och internationellt.

Verksamhet, konferenser och omvärldsanalys
Under perioden har HÖKs arbetsgrupp arrangerat fem egna konferenser:
”Samverkanskonferens: Psykisk hälsa, under och efter Covid-19”, ”RUS slutkonferens: från
ord till handling”, ”Föreningars livskraft i en ny tid”, ”Framtidsforum: Så skapar vi smittsäker
föreningsverksamhet”, samt ”#ViMåstePrata: Emma Frans”. Syftet med konferenserna har
varit att synliggöra områden som skulle gynnas av en högre grad av samverkan och peka ut
områden, metoder och exempel på hur det kan ske.
Vid sidan om konferenserna har tre dialogmöten arrangeras: RUS-remissdialog, dialog om
tillväxtstrategin och dialog om införandet av demokrativillkor. Dokumentation från
dialogerna har samlats in och följts upp. Arbetsgruppen kan konstatera att den idéburna
sektorn har fått ett större och uttalat avtryck i RUS och tillväxtstrategin än tidigare. Vid
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dialogen om införandet av demokrativillkor formulerades ett gemensamt yttrande som
skickades till regionstyrelsen.
Processledaren för Bästa samverkansplatsen har deltagit i flera nationella, regionala och
lokala sammanhang som handlat om samverkan, demokratiutveckling i Sverige och idéburna
aktörers förutsättningar. HÖK deltar i Lokal nämnd Falkenbergs suicidpreventionsnätverk.
En deltagare i arbetsgruppen ingår i SKRs nätverk för lokala och regionala
överenskommelser, en annan i det interregionala nätverket för idéburna processledare.

Parterna
Under perioden har fem parter anslutit sig till den Halländska Överenskommelsen, som nu
omfattar 35 regionala organisationeri. Parterna hålls informerade, uppdaterade och
engagerade via e-post genom sin angivna kontaktperson.

Arbetsgruppen
Arbetsgruppen har letts av processledaren för Bästa samverkansplatsen (Rebecca
Nordström) och bestått av:
Kristina Hallén Flaa (Sensus)
Sandra Hidgård (RF-SISU Halland)
Marita Johansson (Arkiv Halland)
Leif Eskelid (DHR Region Halland)
Kristina Norrman (ABF)
Leif Andersson (Parasport Halland)
Bo Westman (LLUH Halland)
Gerd Pontén (Autism &
Aspergerföreningen Halland)

Staffan Carlsson (Region Halland)
Anette Johansson (Region Halland)
Boel Abelson Crossley (Region Halland)
Anders T Carlsson (Region Halland)
Yvonne Danielsson (adj. Region Halland)
Urszula Hansson (adj. Länsstyrelsen)

Arbetsgruppen har träffats vid fem tillfällen för att initiera, stötta och följa processer
kopplade till Överenskommelsen. Vid sidan av det har fyra kommittéer träffats för att driva
på Överenskommelsens arbete med demokrati, konferenser, psykisk hälsa och IOP.
Den nuvarande arbetsgruppens mandat går ut vid årsskiftet 2021/2022. Region Halland
väljer sina representanter internt. De åtta representanterna från idéburen sektor väljs av de
idéburna parterna.
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Organisationerna som undertecknat den Halländska Överenskommelsen: ABF Halland, Arkiv Halland, AstmaAllergi Halland, Autism & Aspergerföreningen Halland, Blodcancerföreningen Halland, Bröstcancerföreningen
Halland, DHR Region Halland, Diabetesföreningen Halmstad-Hylte-Laholm, Folkuniversitetet - Stiftelsen
kursverksamheten vid Lunds universitet, Föreningen Norden Halland, GynCancerFöreningen Halland, Hallands
bildningsförbund, Hallands Parasportförbund, Hallands Stamningsförening, Konstfrämjandeföreningen i
Halland, Lokalt Ledd Utveckling Halland, Länsförbundet Hallands 4H, Medborgarskolan Väst, Neuro Halland,
Neuro Halmstad, PRO Halland, Region Halland, RF – SISU Halland, Riksteatern Halland, Rädda Barnen Halland,
Röda Korset Halmstad, Röda Korset Region syd, Samordningsförbundet i Halland, Sensus Västra Sverige,
Studiefrämjandet Halland, Studieförbundet Vuxenskolan, SRF Halland, Sverok Väst, Unga funkisar Halland, samt
Ångestförbundet Halland
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