MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-02-01

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Nissan/digital kl. 08:00-11:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande) (Digitalt), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande)
(Digitalt), Stina Isaksson (SD) (Digitalt), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice
ordförande) (Digitalt), Krister Mattsson (S) (Digitalt), Bengt-Åke Torhall (L)
(Digitalt), Lisa Mogren (V) (Digitalt), Håkan Bengtsson (C), Hanna Kjellin (S)
(Digitalt), Johnny Winther (SD) (Digitalt), Thomas Flystam (M) (Digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare

Nina Larsson (S) (Digitalt)
Lirim Mazreku (KV) (Digitalt)
Kerstin Alexén (SD)
Bo Wahlén (V) (Digitalt)
Ewa Gunnarsson (SD) (Digitalt)
Fredrik Engberg (L) (Digitalt)
Victoria Strand (S) (Digitalt)

Övriga närvarande

Emma Gröndahl (kommunchef (Digitalt))
Lars Tingsmark (ekonomichef (Digitalt))
Jenny Hagesjö (kanslichef)
Susanne Ohlsson (Utredare)
Rebecka Merkel (Nämndsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Tommy Edenholm (KV)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§26

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Tommy Edenholm (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2022-02-01

Datum för anslags
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Förvaringsplats för
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Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................
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Regional handlingsplan suicidprevention
(2021 KS0172)
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom regional handlingsplan för suicidprevention.
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en plan för hur
handlingsplanen kan konkretiseras utifrån Hyltes förutsättningar. Planen ska tas fram i samråd
med övriga nämnder/kontor.
Kommunstyrelsen skickar synpunkten om behovet av en fysisk ungdomsmottagning i Hylte
kommun till Region Halland.
Beskrivning av ärendet
Region Halland har skickat ut framtagen Regional handlingsplan för suicidprevention för
antagande i de halländska kommunerna.
Den regionala handlingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat arbetssätt där
representanter för hälso- och sjukvård, kommuner, myndigheter, civilsamhälle och
brukarorganisationer medverkat.
Kommunstyrelsen skickade vid sitt sammanträde 30 mars 2021 ut en remiss till kultur- och
folkhälsonämnden, barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, brottsförebyggande rådet,
kommunala pensionärsrådet och kommunala tillgänglighetsrådet. Remissvaren har kommit in
och kommunledningskontoret har gått igenom svaren. Remissinstanserna är positiva till
förslaget. Barn- och ungdomsnämnden lyfter bl.a. fram behov av en fysisk
ungdomsmottagning i Hylte kommun. Brottsförebyggande rådet har lämnat ett gemensamt
svar med folkhälsorådet. Dessa två råd lyfter fram att det är viktigt att handlingsplanen bryts
ner och konkretiseras på lokal nivå, t.ex. genom en lokal handlingsplan.
Kommunerna i Halland har hanterat den regionala handlingsplanen olika, ingen har dock tagit
upp den på högre nivå än till kommunstyrelsen. En del kommuner har valt att anpassa planen
till lokala förutsättningar. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen
ställer sig bakom handlingsplanen samt ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en
plan för hur den regionala handlingen kan konkretiseras utifrån Hyltes förutsättningar.
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Kommunstyrelsen
När det gäller barn- och ungdomsnämndens synpunkt om en fysisk ungdomsmottagning
föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen skickar denna synpunkt vidare till
Region Halland.
Handlingar i ärendet
 §25 KSAU Regional handlingsplan suicidprevention
 Tjänsteskrivelse Antagande av handlingsplan kring suicidprevention
 §5 KPR Remiss: Regional handlingsplan suicidprevention
 Yttrande - Regional handlingsplan för suicidprevention BRÅ och FHR.
 §42 ON Remiss: Regional handlingsplan suicidprevention
 §48 BUN Regional handlingsplan suicidprevention - på remiss
 §48 KFN Remissvar Regional handlingsplan för suicidprevention
 §69 KSAU Regional handlingsplan suicidprevention - på remiss
 Regional handlingsplan för suicidprevention
 Beslutsförslag Anta framtagen regional handlingsplan för suicidprevention
 Missiv Framtagen regional handlingsplan för suicidprevention
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom regional handlingsplan för suicidprevention.
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en plan för hur
handlingsplanen kan konkretiseras utifrån Hyltes förutsättningar. Planen ska tas fram i samråd
med övriga nämnder/kontor.
Kommunstyrelsen skickar synpunkten om behovet av en fysisk ungdomsmottagning i Hylte
kommun till Region Halland.

Yrkande
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Region Halland
Kultur- och folkhälsonämnden
Paragrafen är justerad
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