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Protokoll Lokala Brottsförebyggande rådet och Lokala Folkhälsorådet, 2021-11-18

Plats: Forum
Tid: 12:30-15.00
Närvarande:
Anna Roos (C), ordförande Lokala folkhälsorådet
Birgitta Årzén (S) ordförande Brottsförebyggande rådet
Lars Sundberg (Bostadsstiftelsen Hyltebostäder)
Zofia Sarna (S)
Ewa Gunnarsson (SD)
Tommy Edenholm (KV)
Svetlana Svensson (V)
Johnny Winther (SD)
Bengt -Åke Torhall (L)

Maj Brodin Johansson (Unnaryd)
Lilly Holmen (Långaryd)
Karl-Åke Johansson (Landeryd)
Ingemar Ivarsson (Torup)

Gunnel Johansson (S)
Fredrik Engberg (L)
Jenny Johansson, utvecklingsledare
Kerstin Delefelt, social hållbarhetsstrateg
Janet Harrysson, nämndtjänsteman
Hanna Kjellgren, hälsoutvecklare
Pontus Remdahl, kommunpolis
Johannes Hjelte, fritids- och folkhälsochef
Emma Gröndahl, kommunchef
Julia Jansson, säkerhetssamordnare
Malin Matsson, kvalitetsutvecklare (punkt 4 och 5)

1 Justering
Lars Sundberg (S) och Bengt-Åke Torhall (L) utses att justera protokollet tillsammans med mötets
ordförande Anna Roos (C).
2 Fastställande av föredragningslista
Råden fastställer föredragningslistan.
3 Föregående protokoll och reflektioner från mötet
Föregående sammanträdesprotokoll från BRÅ och FHR gås igenom och godkänns.
Handlingar i ärendet
Protokoll Brottsförebyggande rådet BRÅ 2021-09-30
Protokoll Folkhälsorådet 9 september 2021
4 Utsatthet för våld
Malin Mattsson och Pontus Remdahl informerar om socialtjänstens respektive polisens arbete
med våldsutsatta och våldsutövare.
Se Malins presentation bifogad. Det är ovanligt att samma barn utreds två gånger under ett år,
dvs är det 94 utredningar så är det närmare 94 barn som aktualiseras pga. våldsutsatthet.
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Pontus berättar att störst risk att utsättas för våld (som anmäls) finns om man är elev på
Örnaskolan. Antal brott på Örnaskolan har minskat, men inte antalet misshandelsfall. Ökningen
har kommit sedan 2017 och ligger på konstant nivå sedan dess. Olaga hot och ofredanden har
minskat under samma period. Våldsbrott bland vuxna har minskat de senaste åren. Förklaringen
till förekomst av våld bland unga är dels Hyltes befolkningsutveckling där andelen unga ökat, dels
andelen som lever i socioekonomisk utsatthet. Andelen unga med socioekonomisk utsatthet är
förhållandevis hög. Antalet killar som återkommande begår brott och därmed riskerar att
utveckla en kriminologisk livsstil ökar. Våld på Örnaskolan hanteras med situationell
våldsprevention, dvs åtgärder i den fysiska och psykiska miljön.
Våld i hemmet förekommer. Polisen har inte sett någon ökning av anmälningar, men det finns ett
mörkertal.
För att förebygga att unga utvecklar en kriminologisk livsstil har sociala insatsgrupper startats.
Arbetet bygger på att ett antal professioner och personer samverkar kring en ungdom. Det
bygger på frivillighet från ungdomen och att ett sekretessbrytande avtal undertecknas. Gruppens
sammansättning och insatser skräddarsys utifrån individens behov. Gruppen arbetar tillsammans
och har tät kontakt. Arbetet kommer utvecklas efterhand men det är inte många unga som är i
behov av insatsen.
5 En vecka fri från våld
Malin Mattsson informerar om En vecka fri från våld, v. 48. Under veckan arrangeras aktiviteter
regionalt och lokalt. Se länsstyrelsens hemsida för program. Exempel på lokala aktiviteter är
föreläsning med Marco Vega om normer kopplat till sexualitet, känslor, identitet och samtycke
samt tematräffar på mötesplatser för seniorer. Där utöver kommer det vara extra fokus på att
sprida information.
6 Information om arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel
Johannes Hjelte berättar om arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Se bifogad
presentation. Arbete pågår med att implementera riktlinjen som antagits av Barn- och
ungdomsnämnden samt Kultur-och folkhälsonämnden. I efterföljande diskussion lyfts att det är
viktigt att riktlinjen blir praktiskt arbete. Politiken kan ställa frågor kring hur arbetet följs upp.
Ideella krafter kan vara till hjälp i förebyggande ANDTS-arbete.
Mätningar av narkotika i avloppsvatten görs regelbundet, stämmer ofta med polisens bild i
övrigt.
7 Remiss, Förslag om förändring av råd
Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet har fått demokratiberedningens förslag
på förändring av råden på remiss. Vid sammanträdet diskuterades remissen inför
framtagande av remissvar. Förslag på remissvar skickas ut till ledamöterna med möjlighet att
komma in med synpunkter innan det skickas in.
Handlingar i ärendet
§178 KS Förslag om förändring av råd - på remiss
8 Remiss, Gatubelysningspolicy för Hylte kommun
Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet har fått "Gatubelysningspolicy för Hylte
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kommun" på remiss. Vid sammanträdet diskuterades remissen inför framtagande av remissvar.
Förslag på remissvar skickas ut till ledamöterna med möjlighet att komma in med synpunkter
innan det skickas in.
Handlingar i ärendet
Remiss, gatubelysningspolicy för Hylte kommun
9 Sammanträden 2022
Råden tycker att mötesformen har fungerat bra enas om att ha samtliga möten 2022
gemensamt.
Datum och tid för sammanträden 2022:
17 februari 13.00
5 maj kl. 13.00
6 oktober 13.00
22 november 13.00
10. Övrigt
11. Avslutande reflektion

Vid protokollet:

Justeras av:

Anna Roos (C)

Lars Sundberg (Bostadsstiftelsén Hyltebostäder)

Justeras av:

Bengt-Åke Torhall (L)
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