PROTOKOLL
LOKALA HÄLSORÅDET och BRÅ I HYLTE
Tid:
Plats:

2005-06-09
Konferensrummet
Vårdcentralen, Hyltebruk

Närvarande: Tom Barkström
Ingemar Andersson
Ulf Hedin
Bertil Andersson
Margareta Tietz
Ingegerd Torhall
Bitte Rosén-Nilsson

Primärvårdsnämnden, ord
Barn/ungdomsnämnden
Tekniska nämnden
Primärvårdsnämnden
Primärvårdsförvaltningen
Folkhälsoplanerare
Folkhälsoplanerare, Agenda 21samordnare

Förhinder:

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Bygg/miljönämnden
Kommunförvaltningen
Polismyndigheten

Jennie Nilsson
Lars-Göran Johannesson
Magnus Rasmusson
Kenneth Svensson
Margit Eriksson

§ 13.
Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsade välkommen.
§ 14.
Val av justeringsman
Till att justera dagens protokoll utsågs Ingemar Andersson.
§ 15.
Fastställande av föredragningslista
Föreliggande förslag godkändes.
§ 16.
Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
§ 17.
Brottsförebyggande råd BRÅ
Information från polisen.
Hyltes närpolisområde får förstärkning genom en polisaspirant som börjar 15 juni och kommer
att vara på plats i 6 veckor.
Dessutom arbetar en polis tillfälligt med utredningar några veckor innan sommaren.
Hyltepolisen är bemannad under skolavslutningshelgen, fredag och söndag, hela dagar och
kvällar.

Lokala Hälsorådet/BRÅ har fått svar på skrivelsen till Länspolisen.
Stefan Liljeberg, Polisområdeschef Södra Halland har svarat. Han erbjuder sig att medverka vid
ett sammanträde med rådet om det skulle vara önskvärt. Rådet finner det inte angeläget just nu
eftersom många av frågorna diskuterades vid Länspolismästarens besök i Hyltebruk den 5 april.
Information kring Polisens nya nummer 114 114.
Rådet poängterar att det är viktigt att polis finns representerad vid Lokala hälsorådet/BRÅ –
möten. Bör prioriteras.
Frågor kring vandalisering i skolor, medvetenhet om vem som betalar, samhällskunskapsundervisning hänsköts till BRÅ-arbetsgruppen.

§ 18.
Protokoll från SMIH
Protokollet redovisades.
Diskussion kring punkten: vad gör Hylte kommuns ungdomar i sommar?
SMIH-gruppen ska utvärdera sommaren. Hälsopedagogerna gör enkät med frågor om sommaren
till kommunens ungdomar.
Rådet beslöt att vid rådets första sammanträde 2006 ska frågan om ungdomars sommaraktiviteter
tas upp till diskussion.
§ 19.
Projekt hedersrelaterat våld.
Teaterföreställning för högstadieelever och personal från polis och socialförvaltning är
genomförd. Fungerade mycket bra. Planering pågår inför hösten föreläsning.
§ 20.
Familjecentralen
All berörd personal som ska arbeta på och med familjecentralen är inbjudna till träff den 3 juni.
Kommunchef och förvaltningscheferna för Socialförvaltning, Barn/ungdomsförvaltning och
Primärvårdsförvaltning medverkar. 45 personer är inbjudna.
Tider för möten med personal som ingår i familjecentralen är planerade i augusti och september.
§ 21.
Lokal handlingsplan för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd i Hylte kommun
Utbildning i barnkonventionen är planerad i november.
Barnombudsmannen ska bjudas in till Hylte kommun som upptakt för utbildningsinsatserna.
§ 22.
Redovisning av vårens arbete inom tobak och alkoholprojekten.
Hälsopedagogerna Karolina Reinhold och Jenny Gunnarsson redogjorde för information som
genomförts till elever och föräldrar, resor som stimulans, föräldracirklar och sponsorjakt.
Risk- och skyddsfaktorer. Bilaga.
§ 23.
Övriga hälsofrågor
Smart i solen – ny broschyr med råd om solvanor.
Cykelhjälmsprojektet – redovisning av enkätsvar.

Rökfria serveringar. – Ny lag träder i kraft 1 juni.
Minnesanteckningar från arbetsgruppen. – redovisning om ohälsotal från försäkringskassans
statistik.
§ 24.
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde 6 oktober kl.14.00.
Vid detta sammanträde kommer FoU-enheten att redovisa Hylte kommuns siffror från
befolkningsenkäten
§ 25.
Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Ingegerd Torhall

Justeras:

Tom Barkström

Ingemar Andersson

Bertil Andersson
Från § 23.

