Daniels Per-Erik RK STAB
Ämne:

VB: Mejl att diarieföra

Från: Harrysson Janet RK
Skickat: den 20 maj 2019 08:37
Till: Emmy.Emanuelsson@hylte.se
Kopia: Anna Roos <Anna.Roos@hylte.se>
Ämne: SV: gällande ungdomsmottagning
Hej Emmy tack för ditt mejl (jag fick det vidarebefordrat från Anna Roos).
Hyltenämnden arbetar aktivt och på olika sätt för att ungdomar i Hylte ska ha samma förutsättningar och tillgång till en
lättillgänglig ungdomsmottagning i Hylte. Nämnden har bidragit till informationsspridning av UMO via nätet, träffat
chefen (Eva Thelander) och fört dialog om verksamheten i Halmstad och i Hylte, genomfört gemensam aktivitet på
Örnaskolan och besökt Ungdomsmottagningen i Halmstad. En fysisk mottagning i Hylte är en av de frågor som
nämnden lyft upp och diskuterat vid varje möte. På Ungdomsmottagningen är de medvetna om behoven i Hylte och
arbetar ständigt med att utveckla verksamheten för att nå ut till så många unga som möjligt.
Ditt mejl har dock en tydlig koppling ungdomsmottagningens dagliga verksamhet varför jag föreslår att du kontaktar
Eva Thelander som är avdelningschef på ungdomsmottagningen. Se hennes kontaktuppgifter nedan:
Eva Thelander
Avd chef/Kurator
Ungdomsmottagningen Halland
Ambulans diagnostik och hälsa
TFN: 073-340 99 74 MOBIL: 073-340 99 74
E-POST: Eva.Thelander@regionhalland.se
BESÖKSADRESS: Hamngatan 17, 3 tr, 30243

Halmstad

www.regionhalland.se

Har du fler frågor är du alltid välkommen att höra av dej
Hälsningar Janet Harrysson

Janet Harrysson
Nämndtjänsteman
Social hållbarhet
Regionkontoret
TFN: 0727-32 60 40 MOBIL: 0727-32 60 40
E-POST: Janet.Harrysson@regionhalland.se
BESÖKSADRESS: Södra vägen 9, 30238 Halmstad

www.regionhalland.se

Från: Anna Roos <Anna.Roos@hylte.se>
Skickat: den 17 maj 2019 13:43
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Till: Harrysson Janet RK <Janet.Harrysson@regionhalland.se>
Ämne: Fwd: gällande ungdomsmottagning

Skickat från min iPad
Vidarebefordrat brev:
Från: Emmy Emanuelsson <Emmy.Emanuelsson@hylte.se>
Datum: 17 maj 2019 13:03:18 CEST
Till: Anna Roos <Anna.Roos@hylte.se>, Delefelt Kerstin RK <Kerstin.Delefelt@regionhalland.se>
Ämne: gällande ungdomsmottagning
Hej!
Vet inte riktigt till vem jag ska vända mig men jag har under ganska lång tid reflekterat över att det
finns ett stort behov hos Hyltes ungdomar att komma i kontakt med ungdomsmottagingen.
Jag har under bara den senaste månaden hjälp tre flickor som inte kan ta sig till Halmstad men är i
behov av t.ex. ”dagen‐efter‐piller” och preventivmedel.
Räcker det att jag tar detta med er eller vart ska jag vända mig?
Trevlig helg!
Med vänlig hälsning
Emmy Emanuelsson
Fältsekreterare
Socialtjänsten
Barn och ungdom
HYLTE KOMMUN
Telefon: 0345-18227
Telefon (växel) 0345-18000
E-post: emmy.emanuelsson@hylte.se
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