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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid: Brandstationen, Nordmaling 13:00-15:30 

  

Beslutande: Monica Samuelsson (m), ordförande 

Grethel Broman (s) 

Klas-Göran Sahlén (c), tjänstgörande ersättare för 

Lars-Olov Lindberg (FD) 

 

Övriga deltagare: Gerd Lindgren (s), ej tjänstgörande ersättare 

Jenny Sjöström (kd), ej tjänstgörande ersättare 

Presentant, Folktandvården § 29 

Ann-Sofie Appelblad, kommunstrateg § 27-28 

Anna Hallgren, sekreterare 

 

Utses att justera: Grethel Broman (s) 

 

 

Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, måndag den 22 november kl. 12:45 

 

Underskrifter: §§ 25-33 

 

Sekreterare ______________________________________ 

Anna Hallgren 

 

 

Ordförande ______________________________________ 

Monica Samuelsson (m) 

 

 

Justerande ______________________________________ 

Grethel Broman (s) 
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§ 25 Fastställande av föredragningslistan 
 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg; 

Ordförande Monica Samuelsson (m) anmäler en övrig fråga (s § 32). 

Gerd Lindgren (s) anmäler också en övrig fråga (se § 32). 

Skriftlig information om Forum för folkhälsa från kommunstyrelsens ordförande, 

se § 32. 

 

________ 
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§ 26 Val av justerare och tid för justering 
 

Sammanfattning av ärendet 

En (1) justerare jämte ordförande ska utses för justering av dagens protokoll. 

 

Folkhälsorådets beslut 

Grethel Broman (s) utses justera dagens protokoll jämte ordförande måndag den 

22 november kl. 12.45 på kommunkontoret.  

 

_______ 
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§ 27 Information om brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstrateg Ann-Sofie Appelblad informerar folkhälsorådet om Nordmalings 

brottsförebyggande råds (BRÅ) arbete. Syftet med Nordmalings lokala 

brottsförebyggande råd är att det verkar för att brottsligheten ska minska och att 

tryggheten i samhället ska öka. Arbetet med det sker genom att bland annat ta 

fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete samt 

rättsväsendets reaktioner på brott. Detta förebyggande arbete sker i samverkan 

mellan flera parter. 

Nordmalings BRÅ har en strategisk och operativ grupp. Den strategiska gruppen 

består av polisen, räddningstjänsten, barn- och utbildningschef, socialchef, 

Nordmalingshus VD samt kommunstrateg. Den operativa samverkansgruppen 

består av skola, socialtjänst, polis, fritidsgård och samordnas av rektor. Dialog 

sker mellan den strategiska och operativa gruppen.  

Ann-Sofie Appelblad informerar rådet om brottsförebyggande rådets roll och 

uppgift. Folkhälsorådet informeras om de områden som BRÅ:s 

brottsförebyggande insatser finns inom, bland annat alkohol, narkotika, våld i 

offentliga miljöer, trygghet på allmän plats, skadegörelse, ungdomar i 

skolverksamhet samt organiserad brottslighet. Rådet får information om BRÅ:s 

prioriterade åtgärder som bland annat består av; stimulera till grannsamverkan, 

ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer samt informera om brottsförebyggande arbete. 

Det arbete som nu sker är att en strategisk plan ska förankras och beslutas. Det ska 

också arbetas fram en aktivitetsplan till den strategiska planen. Aktivitetsplanen 

utformas tillsammans med den operativa gruppen. Införa Huskurage tillsammans 

med polis och fastighetsägare för att fler ska agera vid oro att någon far illa i sitt 

hem. Ytterligare kommande arbete för BRÅ är att återkomma med 

trygghetsenkäten samt genomföra trygghetsvandringar.  

 

Folkhälsorådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_________ 
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§ 28 Information om kartläggning som Region 

Västerbottens folkhälsoenhet kommer genomföra 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstrateg Ann-Sofie Appelblad informerar Folkhälsorådet kring den 

kartläggning som Region Västerbottens folkhälsoenhet kommer genomföra 

genom dialogmöten med respektive kommun. Projektet syftar till att kartlägga de 

pågående insatserna som sker mot att förbättra barn och ungdomars psykiska hälsa 

runt om i Västerbottens län. Kommunstrateg Ann-Sofie Appelblad presenterar de 

övergripande frågeställningarna i projektet.  

Politiker och tjänstepersoner kommer bjudas in till dialogmöte. Kommunstrateg är 

kontaktperson och kommer samordna mötet. 

Målet är att kartläggningen ska resultera i ett underlag som ska presenteras för 

kommunerna och regionerna och det ska kunna bli ett handlingsprogram för barn 

och ungas psykiska hälsa. 

 

Folkhälsorådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 29 Information om tandhälsa från Folktandvården 
 

Sammanfattning av ärendet 

XXX, legitimerad tandhygienist på Folktandvården inom Hälsoodontologiska 

teamet, informerar Folkhälsorådet kring tandhälsan i Nordmalings kommun.  

X presenterar statistik gällande kariesförekomst bland barn och unga i 

Nordmalings kommun. Först redovisas kariesfria barn och ungdomar under 

perioden 2006-2021 för hela Västerbotten. X visar att barn (15-åringar) utan 

kariessjukdom och att det är ojämlikt fördelat i Västerbottens län. Nordmalings 

kommun ligger i mitten (med ca 43 % friska barn). Statistik över hur ofta föräldrar 

och barn borstar tänderna (svar från tre olika enkäter) i Nordmalings kommun 

redovisas för folkhälsorådet.    

XXX lyfter samarbetet mot Folkhälsoenheten och SALUT. SALUT är en satsning 

där Region Västerbotten arbetar med hälsofrämjandeinsatser från att man väntar 

barn till att barnen går i gymnasiet. X berättar om de insatser som sker för barn 

gällande tandvård inom SALUT. Rådet får information om Extra fluorid som är 

ett projekt där det handlar om fluoridsköljning och fluoridlackning i skolan som 

kommit igång i vissa kommuner i Västerbotten.    

 

Folkhälsorådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 30 Sammanträdesplan för Folkhälsorådet 2022 
 

Sammanfattning av ärendet 

En sammanträdesplan för Folkhälsorådets sammanträden för 2022 behöver 

fastställas. Ett förslag på datum har skickats ut till Folkhälsorådets ledamöter med 

följande förslag på datum för sammanträden 2022; 

 8 februari 2022 

 5 maj 2022 

 20 september 2022 

 10 november 2022  

 

Folkhälsorådets beslut 

Godkänna sammanträdesplan för Folkhälsorådet för 2022 utifrån upprättat förslag. 

 

_______ 
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§ 31 Aktivitetsplan för Folkhälsorådets arbete 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den antagna Folkhälsoplanen för 2021-2022 innehåller en aktivitetsplan som 

Folkhälsorådet ansvarar för att uppdatera, revidera och arbeta utifrån. Under 

dagens sammanträde går rådet igenom genomförda och planerade insatser samt 

genomför mindre revideringar av aktivitetsplanens innehåll och tidsplan. 

 

Folkhälsorådets beslut 

Godkänna de mindre revideringar av Folkhälsorådets aktivitetsplan som 

genomförs under sammanträdet. 

 

________ 
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§ 32 Övriga frågor 
 

Följande frågor anmäls under dagens sammanträde; 

Gerd Lindgren (s), anmäler fråga gällande det nya folkhälsopriset om det är från i 

år eller nästa år. Kommunstrateg svarar att det är för 2022 och det kommer 

annonseras om det i januari 2022. Sedan kommer rådet gå igenom nomineringarna 

under våren 2022 och utse kandidaten som kommunfullmäktige sen fastställer och 

delar ut.  

Ordförande Monica Samuelsson (m) anmäler en övrig fråga rörande information 

om God och Nära vård. Monica har varit i kontakt Anna Wallgren, 

utvecklingsstrateg, som arbetar för regionen med God och Nära vård som gärna 

ville komma och informera folkhälsorådet om det. Rådet bjuder in Anna Wallgren 

till folkhälsorådets nästa sammanträde den 8 februari 2022.  

Skriftlig information från kommunstyrelsens ordförande, Madelaine Jakobsson 

(c), om forum för folkhälsa läses upp för rådets ledamöter. Madelaine Jakobsson 

kommer bjudas in till rådets sammanträde i februari 2022. 

 

________ 
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§ 33 Nästa sammanträde 
 

Sammanfattning av ärende 

Enligt reglemente ska Folkhälsorådet hålla sammanträde fyra (4) gånger per år. 

 

Folkhälsorådets beslut 

Nästa sammanträde sker den 8 februari 2022 klockan 13:00. 

 

________ 

 

 

 

 

 


