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§ 23
Planering BRÅ och Folkhälsoråd
Monica Olsson förklarade mötet öppnat
Godkännande av dagordningen.
Christin Hübenette gick igenom planeringen för rådet hösten 2012 som
skickades ut innan sommarsemestern 2012. Gällande konferenser som
står med i planeringen diskuterades i rådet.?
Förslag
1. Att Rådet godkänner dagordningen
2. Att rådet godkänner planeringen för hösten 2012
Beslut
1. Dagordningen godkändes
2. Planeringen för rådet hösten 2012 godkändes

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Information från primärvården
Monica Sundin från primärvården kunde inte närvara på mötet,
folkhälsosamordnaren Christin Hübenette informerade istället efter att
hon haft samtal med Monica Sundin 20120902.
Ombyggnaden av Bållebo påbörjas januari 2013, Hälsocentralen
kommer att påbörja tömning av vissa delar av sin lokal nu under hösten
2012. Fas 1 i ombyggnaden planeras vara klar maj/juni 2013.
Fas 2 i ombyggnaden som berör Familjecentralen, psykiatrin, kurator
med flera planeras att börja under hösten 2013.
Monica Sundin håller kontakten med Thord Wannberg gällande
parkeringen tillhörande hälsocentralens ingång som ännu inte är
åtgärdad enligt planen skulle den åtgärdas under sommaren 2012.
Återkommer till det på nästa BRÅ- och Folkhälsoråd 5 november 2012.
Influensavaccinationerna kommer att pågå under veckorna 43-45,
2012.
Kontinuerligt har man förebyggande aktiviteter runt tobak och alkohol,
under alkohol/tobaks- fria veckorna 45/47 utökas aktiviteterna något.
Sockerutställningen finns fortfarande i väntrummet, den ger fortfarande
besökarna ökade kunskaper och aha uppleverser.
Peppar, peppar V 40 en dag för seniorers säkerhet kommer det att
delas ut information om senior alert i samband med de aktiviteter i
kommunen som planeras.
Under Ett friskare Sverige veckan V. 42 fortsätter aktiviteterna med
hälsosamtal, rörelse och kost som vanligt inom befintlig verksamhet. I
hälsocentralens entré planeras för veckan tillsammans med
anhörigstöd och folkhälsosamordnare ytterligare aktiviteter.
Förslag
1. Godkänna informationen från primärvården
Beslut
1. Informationen godkändes

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Åsa Oreland från kyrkan informerar
Information utgår, Åsa Oreland kunde inte delta på detta möte. Monica
Olsson informerade om att Åsa Oreland är intresserad att etablera
kontakt med rådet för samverkan i BRÅ- och folkhälsofrågor.
Förslag från Monica Olsson är att rådet bjuder in henne till nästa BRÅoch Folkhälsoråd 5 november 2012.
Förslag
Att rådet antar förslaget att bjuda in Åsa Oreland till nästa BRÅ- och
folkhälsoråd 5 november 2012.
Beslut
Förslaget antogs

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
BRÅ- och Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13)
2012-09-03

§ 26
Folkhälsa
Monica Olsson informerade att GU gemensamma utgångspunkter
för förbättrad folkhälsa i Gävleborgs län som tidigare under 2012
varit ute på remiss och besvarades har nu antagits i vår kommun. I GU
framkommer bland annat att nuvarande Länsfolkhälsorådet kommer att
ersättas av Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg
(NSFG), de gemensamma utgångspunkter som tagits fram är:


1. Vägledande principer



2. Samverkan, samarbete och samordning



3. Ledning och styrning



4. Uppföljning och utvärdering

Christin Hübenette informerade om Länsfolkhälsodagen 19 november
kommer i år att vara i Gävle med tema Förstarkt folkhälsoarbete i
Gävleborg med fokus på delaktighet och inflytande. Årets folkhälsopris
kommer att delas ut under dagen där Brå- och folkhälsorådet i
Nordanstigs kommun har nominerat Gymnastiklärarna på Bergsjö
högstadium till priset i år, för sin gedigna insats med hälsoveckan som
de arrangerat under 11 års tid. Diskussion i rådet att berörda från oss
deltar på Länsfolkhälsodagen och att vi bjuder med de nominerade
gymnastiklärarna.
Förslag
1. Att rådet godkänner informationen om GU
2. Att berörda i rådet anmäler sig till Länsfolkhälsorådet genom Christin
Hübenette och Christin Hübenette bjuder in och anmäler
gymnastiklärarna till dagen.
Beslut
1. Rådet godkände informationen
2. Rådet godkände förslaget

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27
Rapport från polisen
Polisen Josef Wiklund rapporterar från sommarens arrangemang som
varit i Nordanstig 2012. Överlag lugna tillställningar och positiv
återkoppling från både arrangörer och befolkningen med polisens
närvaro på arrangemangen ur den brottsförebyggande aspekten och
känsla av trygghet för befolkningen. Rådet diskuterar vikten av
samverkan för vetskap om de kommande sommaraktiviteterna görs
varje vår för planering av rådets och polisens insatser.
Vikten av polisens kontinuerliga närvaro i kommunen diskuterades i
rådet. Vardagsarbetet som har inarbetats blir lidande när inte polisen
befinner sig i kommunen, rådet diskuterade att hitta en fungerande
metod.
Josef Wiklund informerade om samverkansöverenskommelsen från
föregående möte i april 2012. Diskussion i rådet att
samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis revideras så
det brottsförebyggande arbetet för unga finns med.
Monica Olsson informerade att Nordanstig, Ljusdal och Hudiksvall ska
på ett möte10 september med länets operativa chef för polisen Stefan
Hall och områdeschefen Lars Fredin. Länspolismästaren Christina
Forsberg är inbjuden till Hälsingerådet i oktober 2012.
Polisen informerade att riktade insatser gällande problematiken med
buskörning av mopeder och bilar i Nordanstigs kommun är planerade.
Rådet diskuterade problematiken och belyser vikten av föräldrars
ansvar för social prevention i hemmet samt att polisen får vetskap om
de incidenter som händer. De efterlyser också tips på vilka områden de
ska se över gällande rattonykterhet och att man anmäler till polisen om
man uppmärksammar det.
En ny polismyndighet som planeras till 2015 och dess innerbörd mellan
länsgränserna diskuterades.
Problematiken gällande droger i länet och internethandeln diskuterades
och vikten av ökad samverkan i det förebyggande drogarbetet.
Förslag
1. Att rådet godkänner informationen från polisen om sommaren
2012.
2. Rådet föreslår KS att vid revidering av
samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis för
2013 gör ett tillägg med brottsförebyggande arbetet för unga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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3. Att rådet godkänner informationen från Monica Olsson.
Beslut
1. Rådet godkände informationen
2. Rådet godkände förslaget
3. Rådet godkände informationen från Monica Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28
Trygghetsvandringar
Christin Hübenette föreslår datum för planerade trygghetsvandringar
hösten 2012 Bergsjö 17 september, Ilsbo 20 september, Harmånger 27
september och Stocka/Strömsbruk 4 oktober.
Förslag
1. Att rådet antar dem föreslagna datum för trygghetsvandringar
hösten 2012.
Beslut
1. Rådet antog dem föreslagna datum för trygghetsvandringar
hösten 2012.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Byavakt och Grannsamverkan
Christin Hübenette har varit i kontakt med byavakterna i Bergsjö och
Gnarp och informerar att rådet är inbjuden till Byavaktens möte i
Bergsjö 18 oktober.
Christin Hübenette har samtalat med Gnarps byvakt och ett förslag att
bjuda in befintliga nya intressenter till en träff i Gnarp kom fram där
representanter från rådet ingår samt att Norrhälsninge Räddningstjänst
bjuds med.
Josef Wiklund informerade att Grannsamverkan har startat upp i
Harmånger efter utbildningen han ansvarade för våren 2012.
Polisen Stefan Trönnhagen gav förslag på att uppgradera byavakten
för ökat intresse.
Förslag
Godkänna informationen
Beslut
Rådet godkände informationen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Ansökan om ekonomiskt stöd
Christin Hübenette delade ut ett utkast av ansökan som
samordnargruppen skrivit ihop om ekonomiskt stöd från BRÅ och
informerade om bakgrunden och syftet till ansökan som är att göra en
kartläggning av löpande verkasamheter som finns för ungdomar som
ska leda till en levande handlingsplan med fokus på att förebygga
ungdomsbrottslighet.
Det blev funderingar i rådet över budgetupplägget i ansökan och rådet
föreslår att budgeten bör förtydligas och informeras för KS, AU.
Förslag
Rådet föreslår att ansökan återremiteras till samordnargruppen för att
förtydliga budgeten i ansökan och presentera ansökan för KS, AU.
Beslut
BRÅ- och folkhälsorådet beslutade att ansökan återremitteras till
samordnargruppen och att den förtydligas i samråd med ordförande i
rådet och att den presenteras i KS, AU, 27 september 2012.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
BRÅ- och Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL11 (13)
2012-09-03

§ 31
Samordnargruppen informerar
Dick Linkvist informerade lite kort från samordnargruppen som har
arbetat med ansökan om ekonomiskt stöd, samverkar för att hjälpa
ungdomarnas önskan om aktiviteter på höstlovet. Gruppen har kommit
överens om att träffas vid färre tillfällen i anslutning till BRÅ- och
folkhälsorådets möten.
Dick Lindkvist informerade om Hudiksvalls marknad att han kommer att
delta från IFO i Nordanstig tillsammans med bland annat kyrkan i
samverkan med Hudiksvalls kommun, ett tält kommer att finnas
tillgängligt ungdomarna där de bland annat kan fika. Affischer har
tryckts upp och kommer att sättas upp på skolan i Bergsjö.
Förslag
Att rådet godkänner informationen från samordnargruppen.
Beslut
Rådet godkände informationen från samordnargruppen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32
Kurser och konferenser
Christin Hübenette informerade att Kick off för Tobaks FRI duo kommer
skolsköterskan i Bergsjö och en representant från folktandvården att
åka på i Söderhamn 7 september.
Monica Olsson, Dick Lindkvist och Christin Hübenette kommer att åka
på studieresa med Länsfolkhälsorådet och
folkhälsostrateger/samordnare i regionen till Östersund på studieresa.
Återkoppling från studieresan kommer på nästa BRÅ- och Folkhälsoråd
5 november.
Dick Lindkvist informerade om EKAD Sverige årskonferens som är 1819 september som han kommer att delta på och återkoppla på nästa
råd.
Kort information om Stockholmsmässan, Säkerhet brand och räddning
18-21 september. Diskussioner i rådet att bjuda in Räddningstjänsten
till nästa BRÅ- och Folkhälsoråd.
Konferensen om Cannabis i Gävle 4 oktober ser Christin Hübenette
och Dick Lindkvist över om det finns möjlighet att delta på. Återkommer
om den på nästa råd.
Länsfolkhälsodagen 19 oktober, diskuterades under ärende Folkhälsa
§ 26.
Drogfokus i Norrköping 25-26 oktober, är en nationell konferens om
alkohol. Narkotika, dopning och tobak. Diskuterades i rådet och
Christin Hübenette ser över om det är aktuellt för samordnargruppen
att delta på.
Förslag
1. Godkänna informationen
Beslut
1. Informationen godkändes

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33
Information och övriga ärenden
Tommy Staaf informerade att det kommer att ske en filminspelning i
Strömsbruk 11 november 2012, då kommer vissa vägar att vara
avstängda under dagen. Kommunen ser till att allmänheten informeras
genom Nordanstigs hemsida.

Förslag
Att rådet godkänner informationen om filminspelningen 11 september
2012.
Beslut
Rådet godkände informationen från Tommy Staaf
Mötet avslutades

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

