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§1
Nuläge BRÅ- och Folkhälsorådet
Monica Olsson förklarade mötet öppnat.
Polisen Per Åkerlund hälsades välkommen till rådet, han är ersättare
för polisen Ove Lindblom som nu arbetar i Hudiksvall.
Christin Hübenette informerade om att Tobaks FRI Duo kommer att
köra igång på Bergsjö och Gnarp skola efter att folkhälsosamordnaren
varit på ett möte med föräldraföreningen i Gnarp och i samverkan med
skolsköterskan i Bergsjö. Folkhälsosamordnaren har gått en
grundutbildning i ANDT förebyggande arbete 2012-01-31 - 2012-02-02.
En slut rapport har skickats in till BRÅ centralt för det ekonomiska
stödet som söktes.
En årsrapport och ekonomisk redovisning har sammanställts av
Christin Hübenette gällande stödet från samhällsmedicin, för förnyat
avtal och stöd 2012 ska folkhälsoplanen revideras och skickas till
Samhällsmedicin senast sista mars 2012.
Rådet gick igenom förslaget på sammanträdestiderna,
trygghetsvandringar och nätverksträffar för 2012 som skickades ut
december 2011 till samtliga i rådet.
Förslag
1. Rådet godkänna informationen
Beslut
1. Informationen godkändes

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§2
Föregående protokoll
Christin Hübenette gick igenom föregående protokoll.
Under § 44 2011-10-31 trygghetsvandring lyfte Stefan Trönnhagen ett
förslag gällande byavakten i kommunen. Nätverksträffen rådet ordnade
för byavakten december 2011 blev en lyckad. Trygghetsvandringarna
som planerades 2011 är gjorda och det har varit större uppslutning än
tidigare år.
§46 diskuterades gällande tjänsten som alkoholhandläggare, Monica
Olsson meddelade att den kommer fortsättningsvis under 2012 köpas
in från Hudiksvall.
§ 47 Dick Lindkvist informerade att Länsstyrelsen varit på besök för en
uppföljning av tillsyn inom alkohol/tobaksområdet. Det har kommit en
rapport med förslag på några justeringar. Christin Hübenette kommer
att kontakta dem i Hudiksvall som har hand om tillsyn av rökning på
skolgårdar för kartläggning.
Förslag
1. Rådet föreslår att återkomma till förslaget gällande byavakten
under övrigt.
2. Godkänna informationen gällande föregående protokoll
Beslut
1. Förslaget godkändes
2. Informationen godkändes

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 3.
Verksamhets/folkhälsoplan för BRÅ- och Folkhälsorådet
Christin Hübenette informerade att ett förslag på en reviderad
folkhälsoplan är gjord, hon skickar ut förslaget till samtliga i rådet för
synpunkter som lämnas till henne senast 1 mars. Planen skall upp i AU
för godkännande 22 mars för att senare skickas till samhällsmedicin
senast sista mars.
Förslag
Christin Hübenette skickar förslag på en reviderad folkhälsoplan till
samtliga i rådet och att synpunkterna kommer in till henne senast 1
mars.
Beslut
Förslaget godkändes

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 4.
BRÅ
Polisen Per Åkerlund presenterade sig för rådet, han har arbetat i
Hudiksvall sedan 2006 och kommer nu att arbeta i Nordanstig med
polisen Stefan Trönnhagen.
Josef Wiklund visade systemet Hobit som är ett samlingsprogram där
man kan få ut på karta över anmälda brott lokalt och länsomfattande.
Detta är ett bra verktyg också där man ser om det förekommit flera
brott på samma plats för att använda i det förebyggande arbetet.
Närpolisen i Nordanstig kommer att ta del av detta verktyg i sitt arbete.
Samverkansavtalet mellan kommunen och polisen diskuterades, Josef
Wiklund återkommer till det på nästa möte.
Polisen informerade att de ser en förändring i Nordanstig gällande
narkotika användandet som har ökat. Diskussioner i rådet vad vi från
BRÅ kan göra gällande ungdomars ändrade attityder till droger, arbeta
in förebyggande modeller. ÖPP nu Effekt är en bra modell att använda
sig av som riktar sig till föräldrar, Tobaks FRI Duo är vetenskapligt
bevisat vara en fungerande metod där ungdomar skriver kontrakt med
en tobaks FRI vuxen och eleverna delaktiga i arbetet. Tobak är en
inkörsport till andra droger.
Dataproblematiken för polisen diskuterades och Monica Olsson
informerade att hon gjort en skrivelse om detta till länspolischefen
Christina Forsberg i Gävleborg. Hon lyfte den goda samverkan med
polisen när de är på plats i kommunen. Polisen upplever ett stort stöd
från rådet och en tightare samverkan.
Diskuterade i rådet om att ansöka om utvecklingsstöd 2012 från BRÅ
till fortsatt ökad delaktighet/trygghet i det brottsförebyggande arbetet.

Förslag
1. Att rådet godkänner informationen
2. Att rådet ansöker om medel från BRÅ centralt till utvecklingsstöd för
nätverksträffar och trygghetsvandringar.
Beslut
1. Rådet godkände informationen
2. Rådet godkände förslaget

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 5.
Trygghetsvandringar
Rådet diskuterad dem föreslagna datum för trygghetsvandringarna och
nätverksträffar med byavakten/grannsamverkan 2012.
Stefan Trönnhagen delgav en ide på problematiken med att byavakten
har minskat i antal de senaste åren. Byavakterna samverka mellan
byarna, två bilar som kör i hela kommunen. Diskussioner hur man
löser finansiering till bensin och telefoner mm., vad kan i så fall rådet
stödja med, finns det medel att söka?
Förslag
1. Godkänna förslagen på datum för trygghetsvandringar och
nätverksträff med byavakten
Beslut
1. Rådet godkände förslaget

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
BRÅ- och Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (11)
2012-02-13

§ 6.
ANDT-strategin
Dick Lindkvist informerade vidare från föregående möte om ANDTstrategin och kom med ett förslag på att det bildas en grupp från rådet.
Gruppen ska arbeta fram ett förslag till kommunstyrelsen över vilka
målområden vi ska prioritera.
Christin Hübenette redogjorde kort från grundutbildningen i Stockholm i
ANDT- förebyggande arbete. Hon delgav till rådet att det kommer att
anordnas breddade nätverksträffar i Gävle som Samhällsmedicin
tillsammans med Länsstyrelsen anordnar, närmast 14 mars 2012.
ANDT= alkohol, narkotika, dopning och tobak och är en samlad strategi
för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Det
övergripande målet är:
Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett
minskat tobaksbruk. Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika och
dopning, - att minska tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar
använda tobak, - att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion bl.a.
genom att minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor.

Förslag
1. Att en grupp bildas från rådet som arbetar fram ett förslag över vilka
ANDT- målområden kommunen ska prioritera.
2. Rådet godkänna informationen
Beslut
1. rådet beslutade att godkänna förslaget på en arbetsgrupp som tar
fram förslag på ANDT målområden. Gruppen består av Patrik Thorson,
Dick Lindkvist, Christin Hübenette och poliserna Stefan Trönnhagen
och Pär Åkerlund.
2. Rådet godkände informationen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 7.
Folkhälsa
Monica Sundin kunde inte närvara på dagens möte så rapport från
primärvården flyttas till nästa möte.

Christin Hübenette informerade att "Ett friskare Sverige" kommer att
anordnas v. 42, 15-21 oktober 2012. Återkommer med mer information
om denna vecka på nästa möte.

Förslag
Godkänna informationen
Beslut
Rådet godkände informationen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 8.
Rapporter och skrivelser
Dick Lindkvist gick igenom CAN-rapporten, skolelevers drogvanor 2011
i Gävleborg och Nordanstig i jämförelse med riket. Undersökningen är
gjord på årskurs 9, 2011. Minskad alkoholkonsumtion i länet och riket
men inte i Nordanstig, där ligger vi högt på alkoholkonsumtionen, 62 %
av killarna, 60 % av tjejerna konsumerar alkohol. När det gäller
rökning/snusning så är andelen bland killarna 24 % respektive 24 %
och bland tjejerna 43 % respektive 21 % här också högre än länet och
riket. 23 % av tjejerna är dagligrökare i Nordanstig. Dick Lindkvist
kommer att dra detta för politikerna. Rådet diskuterade vikten av det
förebyggande arbetet inom detta område och att det bör belysas.

Förslag
Godkänna informationen om CAN
Beslut
Rådet godkände informationen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 9.
Kurser och konferenser
Politikerutbildning folkhälsa är politik 16 eller 17 februari 2012, till den
har Monica Olsson och Petra Modée anmält sig.
Folkhälsostämman i Stockholm 23-25 april, som det ser ut för tillfället
kommer ingen från Nordanstig att åka.
Förebygg Gävleborg 9-10 maj, ser alla i rådet över och meddelar
Christin Hübenette om de ska delta på.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10.
Övriga frågor och ärenden
Patrik Thorson informerade att det kommer att bli ett arrangemang
"Ung i Nordanstig" på Bergsjögården i mars. Målgruppen är ungdomar
13-25 år syftet alla ska få vetskap om att det finns en
ungdomssamordnare och ett ungdomsråd för ökad delaktighet och att
man kan påverka. Ungdomssamordnaren har en praktikant Hanna
Larsson i 10 veckor hon går information och PR på Mittuniversitetet i
Sundsvall, hon hjälper till att formatera inbjudan och webbsidan för att
lättare nå ut till ungdomarna.
Josef Wiklund frågade om det framkommit funderingar efter att David
Berjlund var och föreläste om HBT frågor på skolorna.
Förslag
1. Godkänna informationen
2. Förslag om att bjuda in kuratorn Astrid Lindh till nästa BRÅ- och
Folkhälsoråd för att bl.a. redogöra från David Berglunds föreläsning i
skolan.
Beslut
1. Informationen godkändes
2. Förslaget godkändes av rådet och Christin Hübenette kontaktar
Astrid Lindh.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

