BRÅ- och Folkhälsoråd
2018-11-05 13:00 - 15:30
Närvarande: Monica Olsson, Christin Hübenette, Fredrik Pahlberg, Michael Wallin, Johannes
Persson, Torbjörn Hallberg, Anna Dahlin- Hansson, Nils-Olof Nilsson, Fredrik Rautiainen,
Catarina Westrin, Helena Bikoff och Anna Haapala.

Plats
Kommunkontoret, rum Holeby

Deltagare
Christin Hubenette (Organisatör), Andreas Mossnelid, Anna Dahlin-Hansson, Anna Michiels,
Annika Bergdahl-Frid, Camilla Karlsson, Catarina Westrin, Eva Fors, Fredrik Pahlberg, Fredrik
Rautiainen, Johannes-P Persson, Kristina Berglund, Laila Hellberg, Marie Barton, Monica Olsson,
Nils-Olof Nilsson, Torbjorn Hallberg, Wallin Michael

1. Mötet öppnas och godkännande av dagordningen
Ordförande öppnar mötet och presenterar dagordningen
Ordförande hälsar alla välkommen och vi hade en presentationsrunda

1.1. Utse justerare
Rådet utser en justerare för mötet
Michael Wallin förslogs till justerare

Åtgärder
Att Michael Wallin utses till justerare för mötet
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Rådet antog Michael Wallin som justerare för mötet.

2. Primärvården
Influensavaccinering påbörjas vecka 45. Hälsoprojekt är fortfarande under planering. Man har en
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bättre kontinuitet av hyrläkare, man har full bemanning av personal. Dialog i rådet om ökad
samverkan mellan kommun och landsting gällande Nära vård projektet.
Dialog om statsbidraget Delmos (Delegationen mot segregation) och metoder som finns för ökad
samverkan mellan kommun, landsting och föreningar samordning och inom FoU finns Finsam,
är en baslinjemätning av samverkansklimatet, Trisam som är en struktur och arbetsmetod att
arbeta med rehabilitering i samverkan mellan vården, socialtjänsten, Försäkringskassan, och
Arbetsförmedlingen har precis startat i Hudiksvall och visat positivt resultat i Delsbo och ska
starta upp på hälsocentralen i Bergsjö.

Åtgärder
Önskan att lokala politiker i Kommunstyrelsen får information om Nära vård projektet.
Ta med det till Kommunsamråd och verksamhetschef för primärvården lämnar över
detta.
Ej angivet

Ej angivet

Att rådet godkänner informationen
Ej angivet

Ej angivet

Verksamhetschef för primärvården tar med sig önskemålet och lämnar över detta
inför Kommunsamråd.
Ej angivet

Catarina Westrin

Beslut
Rådet godkände informationen

3. Folkhälsa och ungdom
Nya folkhälsopolitiska mål presenteras
HLV
Balansera mera
Sommarlovsaktiviteter
Ungdomsråd och Ungdomsfullmäktige
LUPP
Rörelsesatsning sociala investeringsmedel
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3.1. Folkhälsopolitiska mål
Nya folkhälsopolitiska mål presenteras och föreslås att gå vidare till Kommunstyrelsen för att
prioritera och anta nya mål för att revidera den lokala folkhälsoplanen.
I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken,
som innebär en mer långsiktig och förebyggande struktur för folkhälsoarbetet. Genom att stärka
jämlikhetsaspekten i folkhälsomålet, samt att renodla antalet målområden, är syftet att bidra till att
hälsoklyftorna i samhället minskar.
Fokus - Jämlik hälsa med åtta målområden
1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Åtgärder
Att folkhälsosamordnaren upprättar ett tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen med
förslag på nya prioriterade målområden som är kopplade till Kommunfullmäktige och
kommunstyrelsens mål. Utifrån beslutade målområden revideras sedan
folkhälsoplanen.
Ej angivet

Christin Hubenette

Beslut
Att Folkhälsosamordnaren upprättar ett tjänsteutlåtande med förslag på prioriterade
folkhälsomål i Nordanstigs kommun.

3.2. Hälsa på lika villkor
Resultaten från HLV kommer under november 2018 det var 41 % som deltog i undersökningen i
Nordanstigs kommun ca 250 personer.
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30 november deltar folkhälsosamordnaren på Regionens första dragning av resultaten från
"hälsa på lika villkor" och vi ska också planera upplägget för dragning av resultaten ute i
kommunerna under 2019 som är planerat att ske på tre platser i Länet under januari och februari.
Då är tanken att det ska bli fördjupade diskussioner och hitta orsaker till "Varför det ut som det ser
ut" ? för att sedan börja se över möjligheter till hur vi kan förändra, förbättra och utveckla.
Viktigt att berörda verksamheter och beslutsfattare deltar från kommunerna.

Åtgärder
Folkhälsosamordnaren föreslår att en av platserna i länet för en dragning och dialog
hålls i Nordanstigs kommun.
11/30/2018

Christin Hubenette

Beslut
Att folkhälsosamordnaren tar med förslaget till Regionen 30 november.

3.3. Balansera mera 5 oktober
Återkoppling från Balansera mera dagen 5 oktober " en dag för seniorers säkerhet" som
kommunen i samverkan med Kommunens Pensionärsråd anordnade på Hagängsgården i
Harmånger.
Folkhälsosamordanaren i samverkan med anhörigstöd, vård och omsorg, externa aktörer
Kommunens pensionärs- och handikappråd planerade och anordnade i år En dag för seniorers
säkerhet "Balansera mera" fredag 5 oktober på Hagängsgården i Harmånger. Tema för i år var
mat, motion och medicin. Det var ett femtontal utställare, föreläsning om "Matkasseprojektet",
demonstration av hur en hjärtstartare fungerar, tipsrunda, visning av en lägenhet på
trygghetsboendet som just nu håller på att färdigställas och tre högstadieungdomar som gav tips
och råd för mobilanvändande seniorer. Under dagen fanns det en avsmakningsbuffé med
näringsrik mat för äldre, där en receptfolder tagits fram för alla de rätter som serverades. Det var
över 150 besökare under dagen. Mycket lyckat och uppskattat evenemang.

Åtgärder
Att rådet godkänner informationen
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
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Rådet godkände informationen

3.4. Sommarlovsaktiviteter
Redogörelse av sommarlovsaktiviteterna 2018 från Fritidskonsulenten och ungdomssamordnaren.
Övriga lovmedel och höstlovsaktiviteter.
Tack vare statliga medel och i samverkan med föreningar har vi ordnat gratis aktiviteter för barn
och unga 6-15 år även i år. Över 100 barn och unga har deltagit på gratis sommarlovsaktiviteter
även denna sommar, bl.a simmärken, badkvällar på Hassela Äventyrsland, prova på olika
sporter som frisbee golf, käpphästhoppning, fotboll, beachvolley ball, med feriearbetare som
turnerat runt i kommunen, skateboardskola, ridläger och kultur på gatan.
Övriga lovmedel har hittills använts till bl.a resa till Hassela Ski för bad och skidåkning under
sportlovet, fotboll på konstgräsplan i Bergsjö, prova på aktiviteter som fotbollsdart, Alien bikes,
slider i Gnarpsviljan samt BMX show av dubbelvärldsmästaren Andreas "Andy" Lindkvist under
höstlovet.

3.5. Ungdomsråd och Ungdomsfullmäktige
Information om Ungdomsdialog 9 november och Ungdomsfullmäktige 19 november.
Fredag 9 november är alla ungdomar mellan 13-25 år i Nordanstig inbjudna till Ungdomsdialog
på Bergsjögården. Vi börjar med en informationsträff för intresserade av ungdomsfullmäktige
16.00. Klockan 18.00 visas filmen "Lady Bird" i biosalongen och kvällen avslutas med ett
dialogcafé, samtal och pizzabuffé. Polisen, Svenska kyrkan och politiker deltar tillsammans med
fritidskonsulenten och ungdomssamordnaren.
Måndag 19 november kl.16.30 är första ungdomsfullmäktige som ska fungera som ungdomarnas
röst i kommunorganisationen, där ungdomarna kommer att ha möjlighet att påverka.

Åtgärder
Att rådet godkänner informationen
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Rådet godkände informationen
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3.6. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
Kommunen har skrivit på att vara med i genomförandet av LUPP (Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken 2019.
LUPP ( Lokal uppföljning av ungdomspolitiken)kommer att genomföras för fjärde gången i
Nordanstigs kommun hösten 2019. Enkätundersökningen kommer att genomföras i åk 8 och år 2
gymnasiet. Undersökningen görs i samverkan med Region Gävleborg, avdelning Folkhälsa och
hållbarhet med stöd från MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Nordanstigs
kommun medfinansierar undersökningen med 5850 kronor.

Åtgärder
Att rådet godkänner informatione
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Rådet godkände informationen

3.7. Rörelsesatsningen "Förenade i rörelse"
Fritidskonsulenten informerar om projektet "Förenade i rörelse".
Rörelseprojektet "Förenade i rörelse" har kommit igång och rastaktiviteterna kommer att påbörjas
under vårterminen 2019. Projektledare Ida Danielsson föreslogs bjudas in till rådet 2019.

Åtgärder
Att rådet godkänner informationen
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Rådet godkände informationen
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4. BRÅ
Polisinformation
BrottsstatistikTrygghetsvandringar 27/9 och 2/10
Medborgardialoger - fokus på ungdomar
Våldsbejakande extremism
ANDT

4.1. Polisen
Polisen informerar om nuläget.
Polisen informerade från Region mitt att inbrottsstölder har ökat med 25 %, bedrägeribrott sticker
ut enligt statistiken.
Sett en ökning av inbrott i bl.a långtradare norrut (kapellskärningar), skotertillgrepp,
bostadsinbrott markant ökning på väg norrut efter kusten från Uppsala, verktygsstölder ökar hos
företag. Problematiken med buskörning av A-traktorkörning fortsätter.
Delge byavakt och byaspan kontinuerligt vad som sticker ut.
Beteendebrott i trafiken ökar i kommunen.
En strategisk problembild håller på att utarbetas.
Fråga under mötet om hur man kan mäta problembilden, ta med det i medborgarlöftena.
Polisaspiranter fram till 2020 går främst till Uppland och Gästrikland. Tufft läge för polisen man
har inte så många anställda som man ska ha.

4.2. Medborgardialoger och förslag på medborgarlöften 2019
Kommunpolis summerar medborgardialoger och presenterar förslag på medborgarlöften 2019.
Nya medborgarlöften håller på att tas fram för 2019, förslaget är att bevara tryggheten,
ungdomsfokus för en meningsfull fritid och trafiksäkerhet är några förslag som löften för nästa år.
En av medborgardialogerna som anordnas är tillsammans med ungdomarna 9 november, 2018.
Polisen och lokala BRÅ- samordnare tar fram ett förslag på medborgarlöften till nästa råd och för
beslut i Kommunstyrelsen 2019.

Åtgärder
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Att rådet godkänner informationen och förslaget på medborgarlöften för 2019.
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Rådet godkände informationen och förslaget av medborgarlöften för 2019.

4.3. Trygghetsvandringar
Rapport från trygghetsvandringarna 27 september i Bergsjö och 2 oktober i Gnarp.
Diskutera hur vi följer upp åtgärder av brister risker som uppmärksammades.
Folkhälsosamordnaren redovisade trygghetsvandringarna i Bergsjö och Gnarp. Rådet
diskuterade uppföljning av åtgärder och föreslår att åtgärderna rapporteras till rådet av ansvarig
på respektive verksamhet.

Åtgärder
Att ansvariga för respektive åtgärd i rapporten från trygghetsvandringarna rapporterar
till rådet.
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Rådet beslutade att rapporterna skickas ut till respektive ansvarig verksamhet som
sedan återkopplat åtgärderna i rådet.

Bilagor
Trygghetsvandring Bergsjö 2018.pdf, Trygghetsvandring i Gnarp 2018.pdf

4.4. Våldsbejakande extremism
Kommunchef presenterar förslag av lokala styrgruppen för Våldsbejakande extremism. Dialog om
vem som ska vara representant i den gemensamma styrgruppen mot våldsbejakande extremism
Hudiksvall- Nordanstig.

Kommunchef förslår verksamhetschefer inom skola, socialtjänst, samhällsutveckling och
kommunikation, gymn. rektor på Komvux i Bergsjö (Hälsinglands Utbildnings förbund),
elevhälsochef, folkhälsosamordnare, fritidskonsulent, polis och säkerhetssamordnare ska ingå i
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den lokala styrgruppen för Våldsbejakande extremism

Åtgärder
Förslag att Kommunchef utse någon i lokala styrgruppen mot Våldsbejakande
extremism som samordnar möten för upprättande av lokala handlingsplanen och vem
som ska representera den gemensamma styrgruppen med Hudiksvall.
Ej angivet

Fredrik Pahlberg

Frågan hanteras inom SSPF-uppdraget

4.5. ANDT
Utifrån det drogpolitiska handlingsprogrammet forma volymmått som kan läggas in i Stratsys som
vi följer upp delår/helår. Folkhälso- och ungdomssamordnaren visar några förslag på volymmått.
Tobaksfria veckan V 47, aktiviteter på skolan i Bergsjö och dialog hur vi ska uppmärksamma
denna vecka utifrån Drogpolitiska handlingsprogrammet.
Förslag på volymmått tillhörande drogpolitiska programmet presenterades och diskuterades.
V 47 är det tobaksfria veckan och det kommer att uppmärksammas av tobaksfri duo
ambassadörerna på Bergsjö skola.

Åtgärder
Föreslagna volymmått utifrån drogpolitiska handlingsprogrammet läggs in i Stratsys.
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Rådet godkände förslaget av volymmått.

5. BRÅ- och folkhälsorådet framåt
Från uppföljningen av rådets verksamhetsplan för 2018 utforma några volymmått till Stratsys som
vi kan följa över tid.
Presentation av uppgiften tillhörande brottsförebyggande utbildningen i Örebro.
Förslag på datum för rådet 2019.
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Förslag på volymmått utifrån verksamhetsplanen för rådet presenterades och diskuterades.
Socialsekreterare och folkhälsosamordnaren presenterade skolarbetet till BRÅ utbildningen i
Örebro som ska redovisas 3 december 2018.

Åtgärder
Föreslagna volymmått läggs in i Stratsys till årsredovisningen och förslag på fler
skickas till folkhälsosamordnaren.
12/7/2018

Christin Hubenette

Att rådet godkänner informationen från BRÅ utbildningen
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Rådet godkände förslaget på volymmått.
Rådet godkände informationen om BRÅ utbildningen.

6. Säkerhetssamordnare
Rapporteringssystem håller på att ses över för en gemensam problembild just nu för att kartlägga
anlagda bränder i Hudiksvall, anlagda bränder förekommer även i Nordanstig. Polis,
räddningstjänst, tekniska har startat ett projekt i Hudiksvall för att se över hur information delges
mellan verksamheterna där man idag har olika rapporteringssystem. Säkerhetssamordnaren
genomför just nu en säkerhetsanalys av all kommunal verksamhet. Risk och sårbarhetsanalys
kommer att påbörjas. Ett nytt handlingsprogram är också på gång.

Åtgärder
Att rådet godkänner informationen
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Rådet godkände informationen
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7. Socialtjänsten
SSPF
Diskussioner i rådet om hur många byalag det i kommunen? Försöka hitta plattformar utanför
rådet för ökad samverkan i det brottsförebyggande och hälsofrämjande arbetet.
Förslag att SSPF Socialtjänst, skola, polis och fritid i samverkan formaliseras genom att utgå
ifrån grupper som redan ses idag.

Åtgärder
Att rådet godkänner informationen och en
Ej angivet

Ej angivet

8. Skolan och elevhälsan
Återkoppling från föräldramöten hösten 2018. Information om aktiviteter med Elevhälsan som är
på gång.
Föräldramöte åk 4-9 Bergsjö var välbesökt med ett nytt upplägg, man jobbar för att minimera
antalet kontaktkanaler med föräldrar, istället visa upp sig på olika arenor.
Elevhälsans arbete framåt presenteras via en bilaga från elevhälsochefen som inte kunde delta
på rådet.

Åtgärder
Att rådet godkänner informationen
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Rådet godkände informationen

Bilagor
Elevhälsa.pdf
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9. Alkoholtillstånd och tillsyn
Handläggaren för alkoholtillstånd och tillsyn informerar via sekreteraren.
Via sekreteraren informera handläggaren om att det har varit upp ett ärende i SMN (sociala
myndighetsnämnden) 26/9 gällande ekonomisk misskötsamhet för en restaurang i Nordanstig,
bristerna bedömdes så allvarliga att beslutet blev en varning. I de flesta fall vid brister börjar man
med en erinran men i allvarligare fall eller vid upprepade förseelser kan man gå direkt till varning
(eller återkallelse) som i detta fall.
Handläggaren har också inlett ett nytt tillsynsärenden men kan inte informera mer än så i nuläget
eftersom det precis startats upp.

Åtgärder
Att rådet godkände informationen från tillsyn och tillstånd av alkohol och tobak.
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Rådet godkände informationen från tillsyn och tillstånd av alkohol och tobak.

10. Konferenser och föreläsningar
Att ta barnrättsarbetet vidare, 20 november i Gävle.
Återkoppling från trygghetskonferens (SKL) via webben 27 september
Återkoppling från Drogfokus 17-18 oktober i Uppsala 2018, nationell konferens om alkohol,
narkotika, dopning och tobak
Konferensen att ta barnrättsarbetet vidare, 20 november i Gävle
Dokumentationer från trygghetskonferensen se bilagor.
Polismyndigheten: Polis, ordningsvakt, väktare Malmö universitet: Individ och social miljö. Att
förebygga brott bland ungdomar BYA: Ökad användning av ordningsvakter Karlstads kommun:
Trygghetsvärdar mm i Karlstads kommun Sigtuna kommun: Säkerheten i en kommun – vem har
ansvaret?
Drogfokus 17-18 oktober, Folkhälso- och ungdomssamordnaren, socialsekreterare återkopplar.
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Åtgärder
Att representanter i rådet tar del av underlag i bilagorna från konferenser och
återkopplar till sin verksamhet för spridning och ökad kunskap i vårt arbete.
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Rådet godkände förslaget att ta del av underlag från konferenser föreläsningar.

Bilagor
Trygghetsdagen_SKL.pdf, Marie_Torstensson_sthlm2018b.pdf,
Polismyndigheten_Presentation_Trygghetsdagen.pdf, Sigtuna_Thomas_Mileborn_SKL.pdf,
BYA_MB_SKL_ORDV.pdf, inbjudan barnrättsarbetet vidare 20 nov.pdf

11. Övriga frågor och information
Förslag om att bjuda in ANDT- och föräldraskapsstöds samordnare Maria Donnerstål från
Länsstyrelsen för dialog om PRODIS och tillsyn av gym, till BRÅ- och folkhälsorådet 2019.

Åtgärder
Folkhälsosamordnaren bjuder in ANDT- och föräldraskapsstödssamordnaren på
Länsstyrelsen till första rådet 2019 när datum för mötena är fastställda.
12/10/2018

Christin Hubenette

Beslut
Rådet godkände förslaget att bjuda in ANDT- och föräldraskaps samordnare till rådet
2019.

Monica Olsson
Ordförande

Christin Hubenette
Sekreterare

Wallin Michael
Justerare
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