BRA- och Folkhälsoråd

201 8-02-05

Närvarande: Monica Olsson Laila Hellberg, Jimmy Henriksson, Områdespoliserna
Martin och Tomas, Anna Haapala, Fredrik Pahlberg, Torbjörn Hallberg, Camilla
Karlsson, Anna Dahlin-Hansson, Marie Barton och Christin HQbenette via telefon.

13:00-15:30
Kommunkontoret, rum
Holeby

Deltagare

Fredrik Pahlberg, Christin Hubenette (Organisatör), Monica Olsson, Carina Ersson,
Anna Haapala, Torbjorn Hallberg, Laila Hellberg, Catarina Westrin, Engstromamanda,
Kristina Berglund. Johannes-P Persson, Camilla Karlsson, Andreas Mossnelid, Anna
Michiels, Eva Fors, Marie Barton, Anna Dahlin-Hansson

Protokoll
Mötet öppnas och godkännande av dagordningen
Ordförande öppnar mötet och kör en presentationsrunda samt presenterar dagordningen

1.1.

C.

Utsejusterare
Rådet utser en justerare för mötet

Camilla Karlsson föresläs till justerare för mötet

2.

Informationsrunda från respektive verksamhet
Alla verksamheter rapporterar ett kort nuläge.

2.1.

Elevhälsan
SRHR möte januari 201 8.pptx, GävIeSRHR.PPT
Elevhälsochef informerar, kurator informerar om unga på nätet
En lokal HIV- STI grupp har startat upp igen i Nordanstig där en handlingsplan håller på att
arbetas fram och kort från utblldningsdagen för lokala Hl VIS Tt grupperna i Gävle 30
januari.
Elevhälsochef meddelar att det fortfarande saknas psykolog för elevhälsan i Nordanstig
men annons ligger ute.
Unga på nätet- ett växande problem i skolan har varit incidenter under hösten på
högstadiet. Arbeta med informationsinsatser till föräldrar och eleverna. Kränkningar som
sker i dessa forum. Vad är verkningsfullt, policy, föräldraråd, omsorgsutskottet diskuterat
frågan?

Folkhälso- och ungdomssamordnaren kickar ut bildspel från HIV/STI träffen i Gävle.
ATGARDER

BRA- och foikhälsorådet befolka
föräldramöten i kommunen

2.2.

SLUTDATUM

ANSVARIG

Christin Hubenette

Skolan och IM programmet
Information från skolorna i kommunen och lntroduktionsprogrammet IM i Bergsjö
Hälsinglands Ut- bildningsförbund HUFB.

40 elever gr på IM där det finns problematik just nu som är anmält till socialtjänst och
polis, närpoliserna varit på besök och de arbetar vidare med ärendet.
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2.3.

Primärvården
Enhetschefen för hälsocentralen 1 Bergsjö informerar om proaktiv hälsostyrning

På hälsocentralen Bergsjö arbetet rullar på och de har nu hyrläkare som varit dar tidigare,
HC vill starta upp något proaktiv arbete för att förbättra äldres hälsa, det kommer att pågå
ett Regionalt projekt för hälsocentralerna som kallas proaktiv hälsostyrning bland seniorer
under våren 2018. Fråga om den nya övergångsbestämmelsen i lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har börjat tillämpas i vår kommun. Svar. 6 mars
ska arbetet vara igång i Region Gävleborg.
2.4.

Fritidskonsulent
Föreningsdagen 17 februari information om lovaktiviteter för barn och unga 6-15 år och
information om arbetet i TF! projektet, § 37 medel.
,

Medel att söka hem för lov och sommarlovsaktiviteter, avvaktar medel till simskola för
förskoleklass.
Föreningsdag planeras för fullt 17 februari, presentation av vilka föreningar som hittills
anmält sig. Fritidskonsulenten tog in förslag på tänkbara föreningar.
2.5.

Alkohol- och tobakshandläggare
Rapport om tillsyn av tobak och alkohol i Nordanstig.

Alkohol och tobakshandläggaren ska in till nämnden och rapportera från ärenden som
pågått en längre tid. Man har anordnat gemensam tillsyn på Pizzerior i kommunen allt såg
bra ut, kontrollköp av tobak gjordes hösten 2017 på 5 ställen, därav på 2 fick man köpa
utan att visa ID, återkoppling till butikerna fortsätter att ske. Kontrollköps intresserade
efterlyses. Fråga om överpris- svar- ska anmälas till tobakshandläggaren. Man får inte
REA ut tobaksvaror eller ta ut högre pris än det som står. Avtalet för köpet av alkohol
tillsynstjänsten för Nordanstigs kommun av Hudiksvalls kommun är uppsagt men sträcker
sig året ut. Angeltävlingen i Hassela 24 mars diskuterades, var lugnt förra året. Hassela
Macken ligger ute till försäljning.
2.6.

Säkerhet
Säkerhetssamordnaren ger en nu/äges rapport och kommunchefen informerade om
kommunens övergripande nuläge.

Krisövningen X.Stream funkade bra i Nordanstig, tekniken är inte den bästa men förslag
på förbättringar har framtagits.
Förra veckans snökaos ( vecka 5) hanterades på ett bra sätt. Idag förmiddag hade man
dialog inför valet för att hjälpas åt inför säkerheten under valet i samverkan med MSB och
SKL. (Storytelling Fabriker).

C
(

Kommunchefen informerade att krishanteringen vid snökaoset vecka 5 hanterades bra av
alla verksamheter och fritids på förskolorna hölls öppet för de barn som behövde plats.
Workshops med politiken gällande ekonomisk styrning med social omsorg, skola och
tillväxt infrastruktur och omsorg är inplanerat.
Det är ett minusresultat för kommunen man arbetar nu med bättre framförhållning och
byter ut aktiviteter mot indikatorer och volymmått.
2.7.

Socialtjänsten
CAN resultat kopplat mot drogpolitiska programmet med förslag på aktiviteter 2018.
Diskussionen om fältare 1 kommunen. ANDTpå schemat utbildning för lärare.

ANDT samordnaren presenterade CAN resultaten för Nordanstig åk. 8 2017 och man kan
se en trend i att undervisningen i Skolan inom ANDT området har minskat i länet.
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ANDT på schemat utbildning för lärare erbjuds för medel från Länsstyrelsen.
ATGÄRDER
Sekreterare mailar ut inbjudan till
berörda i rådet gällande Råd för
framtiden

2.8.

SLUTDATUM

ANSVARIG

Polis
Kommunpolis presenterar medborgarlöftena för Nordanstig 2018 och brottsstatistik för
perioden.
Kommunpolis dec. 17-jan -18 inget sticker ut förutom trafiken, många trafikolyckor,
medborgarlöftet påskrivet, polisen prioritera områdena utanför centralorten, två
trygghetsvandringar, poliskontoret fortsatt bemannat, krogkontroller, grupp inom poliser
fokus mot narkotika, förslag polisen ha ungdomsutredare för stöd i kommunerna 60-40 ute
inne. Kombinationstjänst som ev. möts av fältassistenter. Lokala problembilden ses över
Hälsingland/kommunerna. 1 nfo om narkotika Bromangymnasiets lärare feb./mars. förslag
att man bjuder in skolpersonal från Nordanstig också eller en egen dragning.
Påbörjar arbetet med byavaktlbyaspan försöka vara på tå inför sommaren. Valåret 2018
polisen går upp i särskild händelse gemensam information om offentliga sammankomster
mm. Fortsatt dialog med säkerhetsansvarig för kommunerna för en trygg och säker
valrörelse. Områdespoliserna är på plats så mycket de hinner.

2.9.

Foikhälsa och ungdom
Information till landsting och regioner om HLV 2018 (003).pdf
Folkhälso- och ungdomssamordnaren informerar om Hälsa på lika villkor undersökningen,
Rökfritt Sverige, TobaksFRl duo ambassadörerna på Bergsjö skola, utbildning ANDTpå
schemat Länsstyrelse medel, Statliga medel finns att söka hem till lov- och
sommarlovsaktiviteter och simskoleundervisning F- klass och ansökan om sociala
investeringsmedel hos Region Gävleborg.
Hälsa på lika villkor 2018, gemensam marknadsföringskampanj med Regionen inför att
enkäten skickas ut. Nordanstig har skrivit under för ett Rökfritt Sverige 2025, en
handlingsplan för hur vi ska nå målet ska upprättas. Förslag att man kopplar planen till
Drogpolitiska programmet. TobaksFRl duo ambassadörer utbildas (13 st.) och tre elever är
inbjudna till Kick off på Grand Hotell 8 februari. Kommunen har fått medel till ANDT
förebyggande arbete från Länsstyrelsen, utbildning av tobaksfri duo ambassadörer, ANDT
på schemat utbildning mer information på http://andt.drugsmart.com/ Statliga medel till
sommarlovsaktiviteter, simundervisning för barn i förskoleklass och till övriga lovaktiviteter
för barn och ungdomar 6-15 år, totalt 680 000 kr finns att söka hem för Nordanstigs
kommun. Folkhälsosamordnaren och fritidskonsulenten håller på med en ansökan om
Regionala medel till ett folkhälsoprojekt för att öka ungas rörelse på fritiden i samverkan
med Hudiksvall ska vara inlämnat senast 31 mars, 2018.

3.

Information och dialog om SSPF i Nordanstig (Skola, socialtjänst,
polis och fritid i samverkan)
Jimmy Henriksson informerar om SSPF arbetet i Hudiks vall och dialog om hur vi kan forma
metoden för Nordanstig.
Information och dialog om SSPF. Jimmy arbetat med detta i Hudiksvall sedan i augusti 2017
projektet löper till augusti 2018.
Minska oro och riskbeteende bland barn och unga 1-18 år.

1

to
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Deltar på spindeltraffar och diskuterar trender, skola som signalerar till polis och socialtjänst redan
nu vänt till en positiv trend. Finns mycket att jobba vidare med för att komma in i ett tidigare skede.
Prova arbetssättet på en skola till att börja med, fokus tidiga insatser.
Vem sammankallar till spindeiträffarna respektive skola 2-3 träffar/termin, Kommunchef tar detta
vidare. Jimmy finns att kontakta för frågor ,en SSPF styrgrupp finns i Hudiksvall, SIP möten finns i
Nordanstig idag. Hur långt är vii planeringsfasen här?
S LUTDATUM

ÄTGÅRDER

Kommunchef tar detta vidare för att få
igång SSPF 1 Nordanstig i samverkan
med Hudiksvall.

4.

ANSVARIG

Fredrik Pahiberg

Konferenser och föreläsningar
temadag 201 8.pdf, inbjudan 27 februari 2018.pdf

27 februari anordnar SKL konferens om att “Öka ungas deltagande i valet”
22 mars anordnar “Drakprojektet” en Kunskaps- och inspirationsdag om Ungdomars vägar till
psykisk hälsa. Ungdomssamordnare, fritidskonsulent och arbetsmarknadsvägledare har anmält sig
till konferensen.
Brottsförebyggande rådet anordnar en Nationell konferens Råd för framtiden 19-20 april i Örebro
mer information i länken,
https://bra. se/forebygga-brott/rad-for-framtiden. html

Fritidskonsulent och Folkhälso- och ungdomssamordnare är anmälda till Öka ungas valdeltagande.

5.

Övriga frågor och information
Nästa möte 16 april

6.

Justering av protoIoII
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Ordförande Monica Olsson

Sekreterare Christin Hubenette
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