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§ 22
Uppföljning av BRÅ- och Folkhälsorådet
Christin Hübenette informerar att en utvärdering kommer att göras för
2010- juni 2011 istället för uppföljning som innefattade den tid ingen av
oss var med i rådet. Efter diskussion kom rådet fram till följande
förslag.
Förslag
1. Christin Hübenette skickar utvärderingsfrågor till samtliga i rådet som
sammanställs och rapporteras på nästa BRÅ – och Folkhälsoråd 29
augusti, 2011.
Beslut
1. Rådet antar förslaget

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Ett friskare Sverige
Christin Hübenette rapporterar om de lokala aktiviteter som
anordnades i Nordanstigs kommun. Gratis frukt delades ut till alla
elever på kommunala skolorna som uppskattades av både elever och
personal. En enkät om skolmaten fylldes i av både personal och elever
under veckan. Många föreningar anordnade aktiviteter även om vissa
inte anmält till Ett friskare Sverige. Hälsocentralen i Bergsjö anordnade
tipspromenad och hade utställning i entrén tillsammans med
anhörigstöd. Rehabteamet i Bergsjö hade prova på träning i gymmet.
Sammanfattningsvis anordnades ett trettiotal aktiviteter denna vecka
där tolv var anmälda till Ett friskare Sverige. FHI sammanställer rikets
aktiviteter samt på lokal nivå som vi får ta del av. Återkommer om det
på nästa BRÅ- och Folkhälsoråd
Förslag
1. Christin Hübenette erbjuder sig att göra en kartläggning över alla
föreningsaktiviteter som pågår i Nordanstigs kommun som kan
användas som grund i informationsfoldrar och inför kommande
riksomfattande aktiviteter.
Beslut
1. Rådet antar förslaget

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Nationella Folkhälsoenkäten HLV del 2
Christin Hübenette redovisar andra delen av HLV resultaten för rådet.
Fokus denna omgång var Hälsa: fysisk hälsa, psykisk hälsa och
Sociala relationer/ekonomi: Ekonomi, sociala relationer och socialt
deltagande.
Hälsa i Gävleborg 16-95 år visar på:


Dålig självuppskattad hälsa



Långvarig sjukdom med nedsatt funktion, här ligger Nordanstigs
män högre än riket med 34 %.



Svår värk i rörelseorgan



Nedsatt fysiskt välbefinnande



Ett flertal symptom på psykisk ohälsa

Sociala relationer/ekonomi i Gävleborg visar på:

Justerandes signatur



Lågt socialt deltagande, Gävleborg högre än riket och
Nordanstig 29 % av männen, 24 % av kvinnorna



Saknar praktiskt stöd= På en vecka måste oförutsett skaffa fram
15000 kr. I Gävleborg högre än riket, kvinnorna i Nordanstig
hela 34 % och männen som riket 22 % saknar praktiskt stöd för
att skaffa fram 15 00 kronor på en vecka.



Saknar emotionellt stöd



Rädd att gå ut ensam, Gävleborg som riket

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 24
Ekonomi


Saknar kontantmarginal: På en vecka skaffa fram 15 000 kronor.
I Gävleborg ligger vi högre än riket och Nordanstig saknar 34 %
av kvinnorna kontantmarginal jämförelsevis med Gävleborg
29%. Männen i Nordanstig 22%, som riket.



Ekonomisk kris: Har de senaste 12 månaderna problem att klara
de löpande utgifterna. Gävleborg ligger som riket 15 % män, 19
% kvinna men Nordanstig är det högre med 21 % av männen
och 26 % av kvinnorna.

Om man ser på risker efter utbildningsnivån så ligger de med kort
utbildning högst inom alla områden i Gävleborg. Slutsatsen är att de
med lång utbildning är mer fysiskt aktiv, har bättre kontantmarginal,
röker mindre och har god hälsa.

Beslut
Rådet godkänner informationen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Samverkansavtalet mellan Polis och kommun
Christin Hübenette informerar att en handlingsplan håller på att tas
fram efter samverkansavtalet mellan polisen och kommunen.
De prioriterade områdena är:


Våld och ordningsstörning vid offentliga arrangemang



Brott vid och kring E4



Säsongsbetonad brottslighet

Beslut
Rådet godkänner informationen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Lokala ordningsstadgan gällande förtäring av alkohol på offentlig
plats
Den lokala ordningsstadgan antogs i KF 30 maj 2011 § 40 där förslag
på ändringar i 3 § över vilka områden som ska jämställas med offentlig
platser och förslag av ett tillägg av ny paragraf där det geografiskt
beskrivs vilka offentliga platser spritdrycker, vin och starköl inte får
förtäras på och förslagsvis gälla från 2011-06-01. Detta förslag har
skickats till Länsstyrelsen för antagande.
BRÅ
Josef Wiklund informerar att det synbart visar sig att sommarperioden
har kört igång med fler stölder och brott i kommunen. Han informerade
också om att sommarperioden är planlagd från polisen och det kommer
att vara bemannat från polisen på alla planerade arrangemang i
kommunen.
Byavaktens viktiga arbete diskuterades, en uppdatering av sändlistan
för polisen önskades och datum för ett möte med byavakten
diskuterades, där också polisenheten inbjuds för information.
1. Förslag
Att ett möte hålls måndag 13 juni i matsalen på Gnarps skola kl: 18:00
och Christin Hübenette bjuder in representanter från byavakten och
Josef Wiklund kontaktar polisenheten.
1. Beslut
Förslaget godkändes

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27
Anmälan av brott
Kajsa Gladh informerar om en skadegörelse som skedde under
påskhelgen som hon anmälde till polisen där hon ombads att vänta till
måndag med anmälan. Detta ledde till många turer innan saken
undersöktes. Funderingar i rådet över hur invånarna gör vid anmälan
och om det kommer fram. Josef Wiklund informerar att detta är ett känt
problem sedan det blev en centralisering med fem callcenter i landet.
Viktigt att detta kommer fram till ledningen vid varje incident.
1. Förslag
Monica Olsson och Kajsa Gladh gör en skrivelse från rådet om
problemet gällande anmälan vid brott och skadegörelse till
polismyndigheten.
1. Beslut
Förslaget godkändes

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28
Trygghetsvandringar våren 2011
Christin Hübenette informerar om de trygghetsvandringar som gjorts
under våren. Sammanfattningsvis ett ojämnt intresse från allmänheten
på de olika orterna, tryggt och lärorikt att Räddningstjänsten deltog på
vandringarna. Polisen har på grund av tjänstgöring i Hudiksvall några
av gångerna inte kunnat närvara. De flesta av iakttagelserna som gjorts
har varit risk för olyckor vid trasig/bucklig asfalt på gångvägar, vid
hyreshus och andra allmänna platser, trasiga brunnslock och förfallna
lekparker vid hyreshus. Förfallet industriområde i Strömsbruk som
innebär risk för olyckor och brott med bristande säkerhet. Det är
överlag en trygg kommun att bo i.
Diskussion i rådet om hur de iakttagelser som gjorts, ska rapporteras,
åtgärdas och följas upp. Måste hitta en struktur och strategi för
trygghetsvandringarna som leder till ökad delaktighet, trygghet och
trivsel för hela befolkningen.
Förslag
1. Det som uppmärksammas under vandringarna ska rapporteras
till KS från BRÅ- och Folkhälsorådet och separata
uppföljningsmöten med översyn över vilka åtgärder som gjorts.
Beslut
1. Christin Hübenette tar upp förslaget med Kerstin Oremark och
återkommer på nästa möte.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Rapporter och skrivelser
Monica Olsson och Kajsa Gladh informerade från föreläsningen
”Hedersrelaterat våld och förtryck” i Söderhamn 13 april, 2011. De
tyckte det var en intressant föreläsning och föreslog att bjuda in någon
av föreläsarna för en dragning för KS och sociala. Återkommer i detta
ärende på nästa möte.
Monica Olsson informerade från Förstärkt folkhälsoarbete där en
styrgrupp har bildats och denna har tagit fram ett utkast med
gemensamma utgångspunkter för arbetet med att förbättra
befolkningens hälsa i Gävleborg. Nästa träff är i september 2011,
återkommer till detta ärende under hösten.
Kristina Källström/Gernes redogörelse från processdagarna i
Harmånger 18-19 april då ett ungdomspolitiskt handlingsprogram
startade utgick och kommer med på nästa BRÅ- och Folkhälsoråd 29
augusti.

Beslut
Rådet godkänner informationen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Kurser och konferenser
Förebygg NU! 16-17 november i Göteborg, är en konferens för alla
som arbetar med främjande eller förebyggande inom tobak/alkohol eller
andra droger. Lennart Diamant och Dick Lindkvist är anmälda för att
åka på den. Mer information hittar du på www.forebygg.nu
Monica Olsson informerade om den Nationella Trygghetskonferensen
25-26 oktober, 2011 i Luleå, med extra fokus på genusfrågan. Där
bland annat ungdomar från länet ger sitt perspektiv på trygghet genom
film, bild, text och musik. Nationalekonomen Ingvar Nilsson, föreläser
om tidiga insatser och prevention - en kortsiktig kostnad eller en
långsiktig social investering med hög lönsamhet. Anmälan är senast 16
september, kostnad 1500 kronor då ingår alla föreläsningar, mat och
dokumentation. Mer information hittar du på
www.trygghetskonferens.nu
”Se sanningen i vitögat” ett gratis seminarium från ENS 2000 ”Ett
Narkotikafritt Sverige” på olika orter i Sverige, om missbruk på
arbetsplatser och skolor, som riktar sig till ansvariga för personal,
kollegor eller elever på våra arbetsplatser. Det kan vara arbetsledare,
chef, lärare, skolsköterska eller liknande. I Sundsvall 18 oktober och
Gävle 19 oktober, 2011 och vid anmälan som kan göras på bl.a.
www.ens.200.se skickas information ut via e: post om lokal för
respektive ort.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31
Övriga frågor och ärenden
Christin Hübenette informerade om att ansökan om utvecklingsstöd till
lokala aktörer från Brottsförebyggande rådet ska vara inskickat senast
15 september 2011. Vi tillsammans i rådet formulerar syfte och mål i
ansökan på nästa möte 29 augusti 2011.
Dick Lindkvist informerade från lanseringen av ANDT- strategin på
Länsstyrelsen i Gävle 1 juni, 2011, där det saknades chefer från vår
kommun som var inbjudna att delta. Återkommer till innehållet i
strategin på nästa möte.
Diskussion om de nya taxorna gällande försäljning av alkohol och
folköl, förslag från Lennart Diamant är att utbilda politikerna inom dessa
områden i samverkan med Ljusdal. Lennart Diamant informerade om
vikten av tillsyn ur en folkhälsoaspekt som ett förebyggande arbete och
i ett brottsförebyggande syfte.
Förslag
1. Christin Hübenette förbereder ansökan till BRÅ för
utvecklingsstöd och vi tillsammans i rådet formulerar syfte och mål i
ansökan på nästa möte 29 augusti 2011.
2. Lennart Diamant undersöker kostnader till utbildning för politiker i
samverkan med Ljusdal.
3. Anta tidigare angivet datum 29 augusti för nästa BRÅ- och
Folkhälsoråd
Beslut
1. Förslaget godkändes
2. Förslaget godkändes
3. Förslaget antogs

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

