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§ 34
Val av justerare och godkännande av dagordningen
Monica Olsson förklarade mötet öppnat
Justerare för mötet utsågs
Godkännande av dagordningen.
Förslag
1. Justerare för mötet föreslogs Kajsa Gladh
2. Att Rådet godkänner dagordningen
Beslut
1. Rådet antog förslaget
2. Dagordningen godkändes

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35
Primärvården
Monica Sundin informerade att enligt planen kommer ombyggnaden av
hälsocentralen påbörjas i januari 2013.
Infarten till Hälsocentralen kommer att flyttas, parkeringarna är ännu
inte åtgärdade, röjning av sly har skett under hösten 2012.
Influensavaccinationerna pågår fram till V 46 2012 ungefär samma
omfattning i jämförelse med föregående år som vaccinerar sig.
Kontinuerligt har man förebyggande aktiviteter runt tobak och alkohol,
under alkohol/tobaks- fria veckorna 45/47 utökas aktiviteterna något.
Under Ett friskare Sverige veckan V. 42 skedde aktiviteterna med
hälsosamtal, rörelse och kost som vanligt inom befintlig verksamhet,
det visades film i väntrummet med tema kost och motion. Anhörigstöd
med inbjuden dietist och rehabteamet anordnade föreläsning om
kostens och motionens betydelse för god hälsa och information om
Artros på Sörgården.
Från januari 2013 växlas hemsjukvården över från primärvården till
kommunen.
Förslag
1. Godkänna informationen från primärvården
Beslut
1. Informationen godkändes

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
BRÅ- och Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13)
2012-11-05

§ 36
Åsa Oreland från kyrkan
Åsa Oreland hälsades välkommen, hon berättade om hennes bakgrund
som polispräst i Sundsvall där man arbetade i samråd och samverkan
med polisen i en POSOM grupp. Åsa Oreland arbetar idag som präst
för Svenska kyrkan i Nordanstigs kommun och kontakt med rådet är att
öka samråd och samverkan i det stödjande och förebyggande arbetet.
Dick Lindkvist informerade att samverkansgruppen inom BRÅ- och
folkhälsorådet har diskuterat samverkan med kyrkan inför olika
aktiviteter.
Stefan Trönnhagen polis understryker det som informerats och att
POSOM nätverket är värdefullt där man arbetar nära från olika
verksamheter.
Primärvården i Nordanstig har idag ingen samverkan i POSOM
gruppen.
Räddningstjänsten ingår i POSOM gruppen i Hudiksvall/Nordanstig och
Göran Bergsman informerade om en träff på Bromangymnasiet 3
december 2012 där en Präst kommer att föreläsa ”Englafallet”.
Förslag
1. Att BRÅ- och Folkhälsorådet genom Christin Hübenette
sammanställer en kontaktlista där det framgår vilka nätverk vi
ingår i till Åsa Oreland.
Beslut
1. Förslaget antogs

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 37
Folkhälsa
Monica Olsson och Christin Hübenette informerar från
Länsfolkhälsodagen 19 oktober. Tema för 2012 års länsfolkhälsodag
var ”Förstärkt folkhälsoarbete i Gävleborg" med fokus på delaktighet
och inflytande”. Syftet med dagen vara att lyfta folkhälsofrågan som en
del av allas ansvar samt att lansera länets folkhälsostrategi. De
nominerade Gymnastiklärarna från Bergsjö högstadium som vi från
rådet bjöd med oss värdesatte dagen. Folkhälsopriset 2012 gick i år till
Läns Rehab i Sandviken, det var i år ett tiotal som var nominerade till
priset. Det går att läsa om dagen på www.lg.se/smg
Christin Hübenette informerade från de nationella aktiviteterna Peppar,
peppar ”En dag för seniorers säkerhet” och Ett friskare Sverige
tillsammans med Räddningstjänsten.
Vecka 40 var det Peppar, peppar ”En dag för seniorers säkerhet” där
Nordanstig hade aktiviteter i samverkan med Hudiksvalls kommun 1
oktober i Sportparken där Räddningstjänsten informerade om säkrare
hem, det ordnades tipsrunda, kostinformation och visning hjälpmedel.
I Hassela, Bergsjö, Harmånger och Gnarp anordnades aktiviteter som
tipsrunda, foldrar om säkrare hem delades ut, tidningen Vital från MSB
delades ut av folkhälsosamordnare i samverkan med anhörigstöd,
Räddningstjänsten och Röda korset 2-5 oktober där ett femtiotal deltog
på tipsrundorna. I år bjöds det även på fika som uppskattades av
befolkningen.
Kort information från Christin Hübenette om färska siffror gällande
medellivslängden som i riket ligger på 79 år för män 83 år kvinnor, i
länet ligger Ovanåker över riket med 80,4 män 83,5 kvinnor.
Nordanstig lite under riket på 76,4 män 82,9 kvinnor.
Förslag
1. Att rådet godkänner informationen från Länsfolkhälsodagen 19
oktober.
2. Att rådet godkänner informationen från aktiviteterna Peppar, peppar
”En dag för seniorers säkerhet” och Ett friskare Sverige.
Beslut
1. Rådet godkände informationen
2. Rådet godkände informationen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 38
BRÅ
Polisen Stefan Trönnhagen gav en lägesrapport från polisen, ett jämnt
flöde av brott dock ett mörkertal eftersom man drar sig för att anmäla
alkoholrelaterad brottslighet och att det är svårt att komma fram till
larmnumret 114 14. Mot riket ligger Nordanstig bra till i brottstatistiken
om man ser/capita.
Efter möten med invånarna på trygghetsvandringar, grannsamverkan
och Byavakter har det framkommit att problematiken med att komma
fram på larmnumret 114 14 fortstår. Rådet diskuterade problemet och
kom fram till att BRÅ- och folkhälsorådet göra en skrivelse till
Justitieminister Beatrice Ask angående problematiken med larmnumret
114 14.
Den stabila samhällsgrunden som finns i Nordanstig diskuterades.
Stefan Trönnhagen informerade också från polischefsträff i Orbaden
där bland annat polisens resurser ifrågasattes.
Kajsa Gladh tog upp Brott i nära relationer som ett av mörkertalen.
Eva Fors kunde inte närvara på mötet så Christin Hübenette informerar
om hur problembilden ser ut i skolan för att polis och rådet kan arbeta
ur ett brottsförebyggande perspektiv.
Vikten av polisens kontinuerliga närvaro på 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.
Monica Olsson informerade att Nordanstig, Ljusdal och Hudiksvall på
möte10 september med länets operativa chef för polisen Stefan Hall
och områdeschefen Lars Fredin. Hon informerade också från
Hälsingerådet 10 oktober 2012 där Länspolismästaren Christina
Forsberg deltog.
Polisen informerade från de riktade insatserna gällande problematiken
med buskörning av mopeder och bilar i Nordanstigs kommun gav
positiv effekt, med god dialog med föräldrar och ungdomar. De har fått
positiv feedback från befolkningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag
1. Att rådet godkänner informationen från polisen
2. Att Christin Hübenette och Monica Olsson påbörjar en skrivelse
till justitieminister Beatrice Ask om problematiken med 114 14,
och sänder ut till övriga i rådet för kompliterande av skrivelsen.
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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§ 39
Trygghetsvandringar
Genomgång av höstens gjorda vandringar 2012 i Bergsjö, Ilsbo,
Stocka/Strömsbruk och Harmånger.
Diskussion om att rådet ska se över 2013 års vandringar genom
kontakt med befolkningen på inplanerade träffar lokalt för ökad
samverkan.
Förslag
1. Att rådet godkänner informationen från höstens
trygghetsvandringar och en rapport lämnas över till KS för
kännedom.
Beslut
1. Rådet godkände informationen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 40
Byavakt och Grannsamverkan
Genomgång från de två byavaktsträffarna i Gnarp 25 september 2012
Bergsjö 18 oktober 2012. Det som kom upp på träffarna var bland
annat. Räddningstjänsten informerade om sin verksamhet.


Uppdaterade mobil-och maillistor



Öka föräldrars deltagande i Byavakten



Utbildning, HLR (Räddningstjänsten informerar)



Certifiering av byavakter



Krisgrupp

Grannsamverkan i Strömsbruk är väl fungerandesedan många år en
avstämning gjordes på trygghetsvandringen där under hösten 2012.
I Harmånger är man i startskedet ännu så förslag från rådet är att bjuda
in oss till ett av deras möten.
Förslag
1. Förslag från rådet är att vi måste ut på föräldramöten och flagga
för vikten av att det finns väl fungerande byavakter.
2. Att rådets representant Christin Hübenette kontaktar
Grannsamverkan i Harmånger för att boka in ett möte och
kommer med förslag på ett datum till nästa råd.
Beslut
1. Rådet antog förslaget och det fastställdes att Christin Hübenette
kontaktar rektorerna.
2. Rådet antog förslaget

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Ansökan om ekonomiskt stöd
Den ekonomiska ansökan har nu justerats och förtydligats, antagits i
KS och skickats in till BRÅ, efter att BRÅ- och folkhälsorådet beslutade
2012-09-03 §30 att ansökan återremitteras till att den presenteras i KS,
AU för att förtydligats av samordnargruppen i samråd med ordförande i
rådet.


Kartläggning av befintliga aktiviteter för ungdomar i kommunala
verksamheterna och ideella sektorn som ska leda till en levande
handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet för ungdomar.

Förslag
1. Att rådet godkänner informationen
Beslut
2. Rådet godkände informationen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§42
Samordnargruppen
Dick Lindkvist och Christin Hübenette informerade om:


Höstlovet



ANDT- Strategin- Handlingsplan



Tänk Om- Folder

Förslag
1. Att rådet godkänner informationen från samordnargruppen.
Beslut
1. Rådet godkände informationen från samordnargruppen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Kurser och konferenser
Christin Hübenette informerade
Seminarium och workshop ”Trygg och jämnt- vad hände sen?” 15
november i Stockholm. Boverket och Länsstyrelsen håller i seminariet
inom ramen för regeringens satsning att stärka trygghet i stads- och
tätortsmiljöer ur ett jämställdshetsperspektiv.
Nätverkskonferens i tillgänglighet 13-14 november kulturhuset i
Hudiksvall. Kostnad 1500 exklusive moms.
Vägen till ett självständigt Liv – ELS, 26-27 november bjuder Psykiatrin
i Hälsingland, Landsting och kommun till konferens. Kostnadsfri
konferens, plats kulturhuset i Hudiksvall.
Förslag
1. Godkänna informationen
Beslut
1. Informationen godkändes

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Information och övriga ärenden
Christin Hübenette Informerade från Kick off Tobaks FRI Duo
Söderhamn 7 september.
Monica Olsson, Dick Lindkvist och Christin Hübenette informeration
från Länsfolkhälsorådet och länets folkhälsosamordnare/strategers
studieresa till Östersund 13-14 september flyttas till nästa BRÅ- och
folkhälsoråd 2013.
Dick Lindkvist information från EKAD Sverige årskonferens i Gävle 1819 september flyttas till nästa råd.
ENS- ”Från hasch till krypton”- seminarium om gamla och nya droger
Sundsvall 10 oktober, saknas information från skolsköterska och
kurator på Bergsjö skola som var anmäld till detta seminarium
Christin Hübenette informerar att Tobaksfri skoltid Gävle 31 oktober,
prioriteras inte i år från skolan de hade redan inplanerade konferenser
denna dag.
Mötet avslutades

Förslag
1. Att rådet godkänner informationen
Beslut
1. Rådet godkände informationen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

