PROTOKOLL
LOKALA HÄLSORÅDET och BRÅ I HYLTE
Tid:
Plats:

2006-03-17
Konferensrummet
Vårdcentralen, Hyltebruk

Närvarande: Tom Barkström
Lars-Göran Johannesson
Ingemar Andersson
Kristina Johansson
Margit Eriksson
Ingegerd Torhall
Bitte Rosén-Nilsson

Förhinder:

Jennie Gunnarsson

Primärvårdsnämnden, ordf
Socialnämnden, vice ordf.
Barn/ungdomsnämnden
Primärvårdsnämnden
Polismyndigheten
Folkhälsoplanerare
Folkhälsoplanerare, Agenda 21Samordnare
Hälsopedagog

Jennie Nilsson
Paula Andersson
Magnus Rasmusson
Kenneth Svensson
Margareta Tietz

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Bygg/miljönämnden
Kommunförvaltningen
Primärvårdsförvaltningen

§ 1.
Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsade välkommen.
§ 2.
Val av justeringsman
Till att justera dagens protokoll utsågs Lars-Göran Johannesson.
§ 3.
Fastställande av föredragningslista
Föreliggande förslag godkändes.
§ 4.
Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
§ 5.
Brottsförebyggande råd BRÅ
Margit Eriksson, närpolischef, informerar.
Hyltes närpolisområde är nu bemannat med 8 tjänster. Den vakanta tjänsten är tillsatt.
Polismyndigheten i Hylte har sammanställt ”Brott och trygghet i Hylte kommun”. Bilaga.

Margit Eriksson var tillsammans med Jennie Gunnarsson och representanter från kommunledningen
på information kring ”Trygghetsundersökning i Hallands län”. Där presenterades ett förslag på
samarbete mellan kommuner och polismyndighet. En enkät med frågor, om hur trygg man är i sin
vardag, skickas ut till befolkningen i kommunerna. Undersökningen kostar 10.000:- per område.
Hylte kommun delas in i tre områden. Polismyndigheten och kommunen delar på kostnaden.
Tilläggsfråga kostar 1000 kronor extra.
Representant från Markaryds kommun redovisade deltagande i trygghetsundersökningen.
I Markaryd hade polis och kommun samverkat och halverat brottsligheten i kommunen.
Lokala Hälsorådet föreslår att Hylte kommun går med i trygghetsundersökningen.
Lokala hälsorådet diskuterade den Lokala ordningsstadgan.
I ordningsstadgan finns inget alkoholförbud på offentliga platser.
Lokala Hälsorådet rekommenderar Hylte kommun att se över den Lokala ordningsstadgan i syfte att
få ner fylleri på offentlig plats.

§ 6.
Tobaksvane studie
Hälsopedagog Jennie Gunnarsson, som arbetar med Tobaksfri trio, presenterade studien om
högstadieelevernas tobaksvanor. Studien gjordes våren 2005.
§ 7.
Alkoholprojektet - Ingen alkohol före 18 år.
Projektet är nu inne på sista året enligt beslut i folkhälsoplanen. Projektet har pågått i fem år.
Karolina Reinhold, som varit projektledare, har gjort en sammanställning över genomförda och
pågående aktiviteter.
Lokal hälsorådet diskuterade fortsättning av alkoholarbetet.
Lokala hälsorådet uppmanar Hylte kommun och Hylte primärvårdsnämnd att fortsätta arbeta med
alkoholförebyggande verksamhet.
Lokala hälsorådet föreslår att en halvtidstjänst för alkoholförebyggande arbete tillsätts 2007.
§ 8.
Protokoll från SMIH.
Protokollet redovisades och lades till handlingarna.
§ 9.
Hur ska vi i Halland arbeta för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet?
En redovisning är sammanställd, av arbetsgruppen som har besökt hälsoråden i Hallands
kommuner. Redovisningen kommer att sändas ut till de Lokala Hälsoråden.

§ 10.
Övriga hälsofrågor
Inbjudan till ”Vad har hänt i folkhälsopolicyns spår?” delades ut. Anordnas av Region Halland
den 5 april.
Information om ”Hylte kommun - en allergianpassad kommun”. Allergikommittén gör en
uppföljning.

Föreläsning på temat ”Hedersrelaterat våld” anordnas den 7 april i Örnaskolans aula. Föreläsare är
Lasse Johansson, skolkurator från Göteborg.
Bitte Rosén-Nilsson informerade om Språklägret som i år firar 10-årsjubileum.
§ 11.
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde den 15 juni 2006.

§ 12.
Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Ingegerd Torhall

Justeras:

Tom Barkström

Lars-Göran Johannesson

