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Hyltenämnden
LN HYLTE 2017-03-22
Regionstyrelsen, tillväxtutskottet, hälso- och sjukvårdsutskottet, driftsnämnd
närsjukvård, driftnämnden för ambulans diagnostik och hälsa, driftsnämnd
psykiatri

§ 22
Gemensamt dialogarbete – genomförande i Hylte
LN HYL170006
Beslut
Hyltenämnden beslutar att
•

•

påbörja arbetet efter framtagen plan för genomförande i Hylte efter
komplettering av frågeställningarna med tre frågor; känner man sig
trygg i Hylte?, känner man sig tillitsfull i Hylte? och upplever man
utanförskap i Hylte?
anteckna den lämnade informationen till protokollet

Ärendet
Lokala nämnders uppdrag är bland annat att föra dialog med invånarna och
andra aktörer för att samla in, analysera och skapa sig en bild av det lokala
behovet med utgångspunkt i Social hållbarhet och i behovet av hälso och
sjukvård. Ett av lokala nämnders tilldelade mål är att Halland ska erbjuda alla
barn och unga goda och jämlika förutsättningar. Med bakgrund i uppdraget
och det av Regionstyrelsen, tilldelade målet samt med bakgrund i tidigare
identifierade behov och prioriteringar har länspresidiet enats om att
genomföra en dialogprocess om ungas livsvillkor med fokus på psykisk
hälsa. Syftet med dialogprocessen är att samla in kunskap och perspektiv på
ungas livsvillkor och psykiska hälsa för att skapa en tydligare bild av behov,
finna förslag till lösningar samt att förstärka kunskapsunderlaget inför måloch budget arbetet 2019. Hyltenämnden har beslutat att i det gemensamma
dialogarbetet, fokusera på psykisk hälsa och livsvillkor hos unga och unga
vuxna (16-29 år) som befinner sig utanför arbetsmarkanden. Nämnden
planerar att träffa såväl målgrupp som företrädare för olika verksamheter
som möter denna målgrupp. Vid sammanträdet kommer det att diskuteras en
plan för förankring, kommunikation, genomförande och roller i
dialogprocessen.

Efter diskussion i nämnden enades man om att komplettera
frågeställningarna med ytterligare tre frågor; känner man sig trygg i Hylte?,
känner man sig tillitsfull i Hylte? och upplever man utanförskap i Hylte?
Göran Johansson (S) lämnar eloge till nämndens tjänstemän för ett mycket
bra förarbete.
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Presidiets förslag
Hyltenämnden beslutar att
•
•

påbörja arbetet efter framtagen plan för genomförande i Hylte
anteckna den lämnade informationen till protokollet

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse gemensamt dialogarbete - Hylte

Vid protokollet

Susanne Lundin

Justerat 2017-04-05

Anna Roos

Hans Moberg
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Registrator
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