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§ 32
Föregående protokoll
Monica Olsson (s) gick igenom föregående protokoll, utvärderingen av
brottsstatistiken från polisen, trygghetsvandringarna, lokala
ordningsstadgarna diskuterades.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33
Folkhälsa
Monica Sundin informerar från primärvården att vecka 45 är det
alkoholfria veckan då de anordnar lokala aktiviteter. Dick Lindkvist
ifrågasatte över varför kommunen inte uppmärksammar denna vecka.
Diskussion om att det idag inte frågas om alkoholvanor på samma sätt
som med rökning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34
Tobaksfria veckan, 47
Lokala aktiviteter kommer att ordnas genom samarbete med övriga
aktörer som hälsocentralen i Bergsjö, folktandvården,
högstadieskolorna, apoteket i Bergsjö, ungdomsgårdarna och annons
om de olika aktiviteterna kommer måndag vecka 47 i
Nordanstigsbladet.
Planering för v.47, syfte, mål, målgrupp, ansvar/utförare, tidsplan och
utvärdering skrivs av Christin Hübenette, lokal samordnare för TUPP
10.

Beslut
1. Information om de aktiviteter som varit under v.47 kommer att göras
på nästa BRÅ- och folkhälsoråd i december 2010 av Christin
Hübenette.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35
TUPP 10
Information från fördjupningsutbildningen i Söderhamn för TUPP 10
Tobaksuppdraget 2010. Där det informerades om sesame modellen,
den rekommenderas av samhällsmedicin att vi använder oss av i det
tobaksförebyggande arbetet i TUPP 10. Vi har fått en checklista från
samhällsmedicin som ska fyllas i både före och efter den tobaksfria
veckan.
Christin informerar om introduktions seminarium 9 november
Söderhamn som är en grundutbildning i TUPP 10 arbete i Gävleborg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 36
Rökning på arbetstid
Monica Olsson informerade att frågan om rökfri arbetstid diskuterats i
AU och det kommer att återkomma som ärende på nästa AU också.
Tobaksplan för Nordanstigs kommun diskuterades att den bör finnas
för det tobaksförebyggande arbetet, samt frågan om rökning på
arbetstid diskuterades och att ett förslag på beslut om detta bör tas för
ett underlättande arbetet inom målområde 11.
Återkommer i detta ärende på nästa BRÅ- och folkhälsoråd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 37
Folkhälsoplan
Rådet gick igenom folkhälsoplanen och vi kunde se att vi arbetar aktivt
i kommunen efter de prioriterade målområdena. Diskussion om att en
handlingsplan för de olika målområdena bör tas fram och se över vilka
undersökningar kommunen ska använda sig av vid uppföljning inom de
olika områdena. Vi har HLV - rapporten ”hälsa på lika villkor” som det
kommer resultat på under november, CAN- rapporten kommer också
under början av december i år och LUPP enkäten har gjorts på
skolorna under hösten.
Monica Sundin informerar att familjecentral diskuteras att komma igång
igen och där ska de fyra benen bestå av Kommun, sociala sekreterare,
BVC och MVC, i samverkan för att stärka föräldrarollen. Primärvården
arbetar aktivt med mathållning på invandrarenheten och inom
målområde 11 arbetar man dagligen med, man frågar alla som söker
sig till dem om de röker samt att de utbildar en tobaksavvänjare nu från
hälsocentralen i Bergsjö.
Diskussion om spelproblematiken som finns i landet som även finns
med i målområde 11.
Lokala ordningsstadgan för kommunen diskuterades och förslag på att
förbudet av förtäring av alkohol på offentlig plats och tätbebyggt
område som idag saknas görs i ordning för ett fungerande arbete.

Beslut
1. Christin tar upp om förbud av förtärning av alkohol på offentlig plats
och tätbebyggt område med Kerstin Oremark och återkommer om
detta på nästa BRÅ- och Folkhälsoråd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 38
BRÅ
Josef Wiklund visar sammanställning på verksamhetsuppföljning på
januari- september 2010. Man kan se en ökning av brott under juli
augusti mot tidigare år, men över lag lugnt i kommunen.
Diskussion över avsaknaden av polisens närvaro i Nordanstigs
kommun den senaste tiden och deras resurser i regionen. Poliserna
informerar att utryckningsverksamheten tar mycket av den lokala
polisens tid.
Förslag på att vi tillsammans lägger upp en strategi hur vi ska arbeta,
och att det ska lyftas politiskt att det krävs mer resurser lokalt från
polisen. Förslag på att idéer som kräver planlagd tid planeras
långsiktigt för att få till ett bra samarbete mellan invånarna, kommun
och polis. Förslag på att strukturera upp en plan för vad som ska ingå i
det lokala arbetet.
Dick Lindkvist meddelar att invånarna upplever att det händer mycket i
kommunen som leder till oro, trots det lågt inflöde av brott.
Diskussion om hur vi i kommunen ska marknadsföra alla nummer folk
kan nå polisen och vid vilket fall.
Polisens kontakt med byvakterna diskuterades, polisen vill få till ett
fungerande samarbete igen med bra rutiner.
Förslag från BRÅ – och Folkhälsorådet är att sammankalla till en träff
med och representanter från kommunens alla byvakter för ett
strukturera upp samverkan.
Josef Wiklund tog upp om temadagen från Läns-BRÅ som var i Gävle
hade lågt deltagande från Nordanstigs kommun.
Josef Wiklund skickar en länk till Christin Hübenette om hur vi kan tjäna
beroende på de insatser man gör i det brottsförebyggande arbetet, och
denna skickas till vidare till berörda.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39
Trygghetsvandring
Förslag på hur uppföljning av trygghetsvandringarna kan göras är:


Uppföljning av åtgärder göras efter 6 månader, genom att
folkhälsosamordnare Christin Hübenette kontaktar de berörda
samt ser över platsen.



En sammanställning ska göras, som i sin tur förslagsvis läggs ut
på BRÅ- och folkhälsorådets sida under trygghetsvandringar.

Diskuterade kommande trygghetsvandringar i Bergsjö, Stocka/Ström,
Jättendal/Mellanfjärden och Ilsbo under oktober.
Förslag på att gjorda trygghetsvandringar sammanställs av Christin
Hübenette och lämnas till kommunchefen Kerstin Oremark innan det
skickas ut till berörda.
Christin Hübenette informerar om medfinansiering ansökan till x-trafik
för åtgärder till säker gång/cykelväg till/från skolan i Gnarp som
uppmärksammades på en trygghetsvandring under våren 2010 är gjort,
väntar på svar från X-trafik.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 40
Rapporter och skrivelser
Christin Hübenette informerade om rapporten frånTUPP 10 KickOff 3031 augusti i Segersta, den finns att läsa på Nordanstigs hemsida under
TUPP 10.
Monica Olsson meddelar att Länsfolkhälsorådet har utsett en politisk
styrgrupp för förstärkt folkhälsoarbete och i gruppen ingår
representanter från kommunerna, landstinget och Region Gävleborg.
Representanter från kommunen är ledamöter i Länsfolkhälsorådet där
Monica Olsson sitter från Nordanstigs kommun.
Christin Hübenette och skolsköterskorna Lena Högerberg och Birgitta
Wasell var på Länets folkhälsodag i Bollnäs 8 oktober, då fick bl.a
Bromangymnasiet pris för årets folkhälsoinsats som utsetts av Länets
folkhälsoråd.
Motivering till insatsen lyder:
GO-projektet är nyskapande och utgår helt från eleverna själva och
deras vilja att hjälpa varandra till en bättre hälsa. Ett utmärkt exempel
på hälsofrämjande arbete i skolan. Projektet faller också inom ramen
för folkhälsans målområde kring barn- och ungdomars uppväxtvillkor
och delaktighet och inflytande i samhället.
Länsfolkhälsorådet 101008

Beslut
1. Godkänna informationen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Kurser och konferenser
Information från konferensen ”Tobak eller hälsa” i Göteborg 7-8
september som Christin Hübenette och Lennart Diamant var på,
innehöll mycket bra information hur andra kommuner arbetar
förebyggande samt ungdomarnas delaktighet viktig, använda sig av MI
motiverande samtal, Angered informerade om ”hälsotek” ansvarig för
det projektet var en folkhälsovetare där syftet är att förbättra hälsan och
välbefinnandet hos invånarna där fokus är grupper som är svåra att nå,
arbetslösa, invandrare, gravida, föräldralediga m.fl. exempel på
aktiviteter var dropp in hälsa, mammagrupper, hälsoföreläsningar,
tobaksavvänjningsgrupper mm. Nynäshamns kommunarbetar för ”En
rökfri befolkning” där de aktivt arbetar förebyggande genom tydlig
styrning och resurser. Det fungerande projektet har blivit bestående,
”hälsa ska vara roligt” genom tävlingar som är utmanande och
inspirerande för hela befolkningen har gjorts. Det gemensamma
nationella uppdragets mål till 2014 är:

Justerandes signatur

-

Tobaksfri livsstart 2014

-

Halvering av ungdomar under 18 år som börjar röka

-

Halvering av andelen rökare bland de grupper som röker mest

-

Ingen ska utsättas för rökning ofrivilligt

Utdragsbestyrkande
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§ 42
Övriga frågor/ärenden
Förslag på datum för nästa BRÅ- och folkhälsoråd diskuterades
Beslut
1. Nästa BRÅ- och Folkhälsoråd 6/12 2010 kl. 10:00-12:00

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

