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Lokala folkhälsorådet Protokoll  §§ 10 - 15 
 
 
Datum: 27 maj 2019 
Tid: Kl 13:00  -  15:45  
Plats: Hörsalen, Hylte kommun, Fabriksgatan 1 A 
 
 
Närvarande 
Anna Roos (ordf) Lokala nämnden Hylte 
Marie-Louice Lindström Arbets- och näringslivsnämnden 
Bengt-Åke Torhall Samhällsbyggnadsnämnden 
Ann-Christin Wendpaap Barn- och ungdomsnämnden 
Emma Emanuelsson Barn- och ungdomsnämnden 
Gunnel Johansson Omsorgsnämnden 
Josef Önnhed Fritids- och folkhälsochef  
Janet Harrysson Nämndtjänsteman 
Kerstin Delefelt Strateg, social hållbarhet 
Yvonne Wijk Sekreterare 
 
Frånvarande 
Camilla Gustafsson         Lokala nämnden Hylte 
Kerstin Alexén                                Omsorgsnämnden 
Alexander Engman Kommunstyrelsen 
Johnny Winther Kommunstyrelsen 
Per Andersson Arbets- och näringslivsnämnden 
Martina Philip Carlsson Samhällsbyggnadsnämnden 
Per Borg                                         Kommunchef 
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§ 10 
Justering 
 
Folkhälsorådet beslutar att 

 utse Gunnel Johansson att jämte ordföranden justera protokollet 
 
 

§ 11 
Fastställande av föredragningslista 
 
Folkhälsorådet beslutar att 

 godkänna den utsända föredragningslistan 
 
 

§ 12 
Föregående protokoll 2018-02-28 
 
Folkhälsorådet beslutar att 

 godkänna folkhälsorådets protokoll 2018-02-28 
 
Handlingar i ärendet 
Protokoll, 2019-02-28 
 

 
§ 13 
Agenda 2030 och de globala målen 
(Kerstin) 
 
Kerstin höll en dragning om Agenda 2030 för kunskapsinhämtning inför höstens 
verksamhetsplanering. Agenda 2030 är en historisk överenskommelse mellan alla 
världens länder för att åstadkomma hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 mål, 
169 delmål och 232 indikatorer. 
 
Se bifogade bilder. 
 

 
§ 14 
Konventionen om barnets rättigheter 
(Josef) 
 
Josef informerade om Barnkonventionen. 
 
Fyra grundprinciper att utgå ifrån när man fattar beslut: 

 Artikel 2: Alla Barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras. 
 Artikel 3: Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet 
 Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling. För att utvecklas behöver barn 

trygghet och möjlighet till lek 
 Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta 

och återkoppla till barnet 
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Innan man fattar ett beslut, ställa sig följande frågor: 
 Har du analyserat vilka barn som kan diskrimineras av beslutet? 
 Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? 
 Tillgodose barnets rätt till utveckling genom beslutet? 
 Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt och har deras åsikt beaktats? 

 
Om svaret på någon av frågorna är NEJ, fundera på om dina beslut följer 
Barnkonventionen. Fråga barnen innan beslut fattas.  
 
Tips på bra sidor att ta del av mer information:  
Barnets rättigheter SKL 
Barnombudsmannen - Mina rättigheter 
Unicef - material 
 
Diskussion kring vikten av att ta med barnperspektivet i alla sina beslut. Vissa 
nämnder gör alltid en barnkonsekvensanalys berättar Gunnel. 
 
Se bifogade bilder. 
 

 
§ 15 
Övrigt 
 
Hur får kunskapen fäste  
(Janet) 
Hur får vi denna kunskap att fungera som underlag för att utveckla våra 
verksamheter? 

 Lyfta denna kunskap mer vid beslut och tänka till hur det påverkar  
 Ska vara naturligt när man väl börjar implementerar det i sina beslut 
 Gemene man vet väldigt lite om t ex Agenda 2030 och Barnkonventionen 
 Ta upp frågorna i sina respektive nämnder eller att ha ett kunskapslyft kring 

dessa frågor. 
 Ställa frågor, eget ansvar till kunskap  
 Bra sprida kunskapstips och länkar till information 
 Nätverkskonferenser  
 Eftersom det blir lag med Barnkonventionen är det viktigt att” putta” ut länkar 

med information 
Och… 

Hur kan jag som politiker ta med mig denna kunskap i de sammanhang som jag 
befinner mig i? 

 Lyfta dessa frågor i sina respektive nämnder och i de sammanhang man finns 
med i 

 Få med sig tjänstemän inte bara politiker 
 Bära med sig frågor emellan  de olika forum man befinner sig i, inte bara 

politiska sammanhang 
 Bengt-Åke bjuder in Josef till nästa Tillgänglighetsråd 

 
Se bilaga 
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Ungdomsmottagningen – Ann-Christin Wendpaap berättar att det efterfrågas en 
barnmorska vissa dagar i Hylte, för att ungdomar ska slippa åka in till Halmstad. Vi 
bjuder in Ungdomsmottagningen till Folkhälsorådet i höst för dialog.  
 
Appen Ungdomsmottagningen Halland finns på nätet och här kan ungdomarna via 
videosamtal träffa barnmorska, kurator eller psykolog. UMO har tystnadsplikt och 
man får samma hjälp som vid ett fysiskt besök. All kommunikation sker på ett säkert 
sätt och är kostnadsfritt. 

Återkoppling LUPP-dagen – Gunnel Johansson tycker att det var en väldigt bra 
dag, mycket bra tankar och fina ungdomar. Man efterfrågar en återkoppling eller 
sammanfattning av dagen, Kerstin återkommer i frågan. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Yvonne Wijk 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anna Roos                       Gunnel Johansson 


