BRA- och Foikhälsoråd
Närvarande: Monica Olsson, Johannes Persson, Anna Haapala, Christin HQbenette,
Eva Fors, Andreas Mossnelid, Laila Hellgren och en praktikant, Carina Ersson, Anna
Dahlin Hansson, Marie Barton, Torbjörn Hallberg, Fredrik Pahiberg.

201 8-04-16
13:00-15:30
Kommunkontoret, rum
Holeby

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

Agenda
1.

Mötet öppnas och godkännande av dagordningen
Ordförande öppnar mötet och presenterar dagordningen
Ordförande öppnade mötet och dagordningen godkändes av rådet.

1.1.

Utse justerare
Rådet utser en justerare för mötet
Förslag: Johannes Persson justerare.

2.

BRA och Polis
Trygghetsvandringar 2018 medborgardialoger 2018, Kommunchef informerar om SSPF’s
(Socialtjänst, skola, Polis och fritid i samverkan) arbete framåt
Trygghetsvandringar planerade i Bergsjö och Gnarp 2018 förslag, augusti 21 respektive 23
augusti.
Medborgardialoger under våren 2018 föreslogs i Stocka 26 maj, Harmånger 26 maj och llsbo 9
juni, övriga orter sker under hösten, dessa ska utmynna till medborgarlöften i kommunen för 2019.
Öppet hus som var planerat till 21 april är flyttat till hösten 2018, datum kommer senare.
Information om att resultaten från medborgarenkäten som gjorts i kommunen finns nu tillgänglig,
se över resultaten och få en problembild för medborgarlöftena 2019.

SSPF. Skolchefen informerar om att skolan håller på att förstärka upp samverkan mellan skola och
socialtjänsten i ett första steg och arbetet fortsätter mot att forma lokalt SSPF.

Säkerhetssamordnaren informerade kort om säkerheten inför valet i hösten 2018.

3.

Våldsbejakande extremism
Från ord till handling våldsbejakande extremism.pdf
Diskutera planera lokal handlingsplan tillhörande våldsbejakande extremism och information om
SKL s webbseminarium 25 april om lokala lägesbilder med fokus på våldsbejakande extremism
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Säkerhetssamordnaren har tagit upp frågan tidigare med fd. IFO chefen, Socialchef kontaktas av
Ordförande för rådet för vetskap om vem som ska hålla 1 arbetet i vår kommun. Alla i rådet är
välkomna delta på webbkonferensen om väldsbejakande extremism 25: e april.
Diskussioner hur det ser ut i vårt område gällande Våldsbejakande extremism. Diskussioner inför
valet 2018. Säkerhetssamordnaren informerade att Hudiksvalls kommun har tagit fram en
handlingsplan gällande våldsbejakande extremism som nu ska upp för beslut.

4.

ANDT
CAN-Affisch-A3-Nordanstig.pdf
ANDT samordnaren och foikhälso- och ungdomssamordnare återkopplar från första
utbildningstillfället i Örebro, samt introduktion med liten workshop om lokal kartläggning.
Tänk om Kampanj, CAN affisch
Alkohol- och tobakshandläggare informerar
ANDT- samordnare och folkhälso- och ungdomssamordnare informerade från första av fyra
utbildningstillfällen om ‘samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete” Örebro denna gäng var
fokus på introduktion till hela processen, specifikt organisation och kartläggning samt hur
strukturen av de lokala brottsförebyggande råden bör formaliseras. Till nästa råd får respektive
verksamhet uppdrag att delge statistik till kartläggningen för att få en lokal lägesbild som vi sedan
ska göra en orsaksanalys av, skickas gärna redan nu till deltagarna i utbildningen inför nästa träff i
Örebro 7 maj.
Kommunchef föreslår att lägga in planer, volymmått och uppföljning av det brottsförebyggande
arbetet i kommunens kvalitetsuppföljningssystem.

Tänk om kampanj- Dela ut material och informera via föräldramöten och aktiviteter på specifika
platser där vårdnadshavare befinner sig. Se över folder tillhörande kampanjen vi utformade senast
“stoppa langning ta ansvar” inför Valborg och skolavslutningen. Planera för en kampanj lokalt.
ANDT samordnaren informerade att det sammanställts en affisch med lokala CAN resultat åk 9
våren 2017 ( CAN- Centralförbundet for alkohol- och narkotikaupplysning) De kan förslagsvis
sättas upp på högstadieskolan samt användas i diskussionsforum inom området. Se bifogat
dokument

Alkohol-och tobakshandläggaren informerade om att det planeras en Lastbilsträff 25-26 maj i
Gnarp, de har sökt serveringstillstånd ansökt. Hittills få ansökningar av tillfälliga tillstånd som
kommit in. De har skickat ut information” krögarnytt” till alla med stadigvarande och
återkommande tillfälliga tillständ. Jobbar också på med “fullständig meny” och provköp.

5.

Elevhälsa och skola
Elevhälsochef informerar.
Kurator presenterar lokala HIV-STI planen för 2018,
Skoichef/Rektor- dialog inför valborg/sommarlov
IM programmet
Elevhälsochefen informerade att de arbetar för att minska bl.a. antalet hemmasittare genom tidiga
insatser samt öka samverkan med socialtjänsten för att få till bra rutiner i det förebyggande arbetet.
Kurator informerade om handlingsplan för 2018 upprättats av arbetsgruppen för det lokala HIV
STI arbetet (STI/ STD Sexually Transmitted Infections/Diseases)

-

IM programmet, problematik fortfarande där men man arbetar aktivt med att ätgärda det genom
god samverkan med polis och grundskolan.

6.

Fritid- Folkhälsa- och ungdomssamordning
Fritidskonsulenten informerar om:
Sociala in vesteringsmedel- folkhälsoprojekt
Lovaktiviteter- Nulägesrapport från Fritidskonsulenten
Badhuset i Bergsjö Tillgänglighet för allmänheten, samt simundervisning för förskoleklass?
Ungdomsgårdar- Fritidskonsulenten informerar från ungdomsgårdarna. Kulturstjärnan önskar
dialog/samarbete med kommunen inför en ev. nystart av verksamheten för ungdomar där.
Välfärdsbokslut 2017- Folkhälsosamordnaren skickar ett utkast som ska vidare till LU för
godkännande..
Hand/ingsplan för att nå målet lokalt tillhörande Rökfritt Sverige ska upprättas. förslag att en lokal
operativ grupp tar fram lokal plan.
-

Ansökan är inlämnad till Region Gävleborg.om sociala investeringsmedel för foikhälsoprojektet
samverka i rörelse.
Lovaktiviteter har anordnats på sport och påsklov bl.a bad- och skidresor till Hassela SKI. Allmänt
problem, hur vi når ut till barn och unga med information om aktiviteterna för ökat deltagande.
Användarvänligheten av badhuset Bergsjö diskuterades. Förslag söka EU medel. Skriva fram ett
förslag för framtiden utifrån ett folkhälsoperspektiv.
Ungdomsgårdarna- Kulturstjärnan vill ha dialog för en nystart av ungdomsverksamheten med rådet
2 maj, Harmångers ungdomsgård har haft inbrott samtidigt som de brottas med sitt ideella arbete
för få vuxna engagerade för ett fortsatt arbete med att hålla öppet. Hassela ungdomsgård flyter på
bra med ett jämnt deltagande av ungdomar på deras aktiviteter.

Foikhälso- och ungdomssamordnaren har ett utkast till ett välfärdsbokslut för 2017 och föreslog att
detta ses över av kommunchef samt ordförande i BRA- och folkhälsorådet innan det går vidare för
information och publikation.

En handlingsplan tillhörande Ett Rökfritt Sverige 2025 ska upprättas, förslag att ANDT
samordnaren tillsammans med folkhälso och ungdomssamordnaren skriver fram ett förslag till
nästa råd för att sedan gå vidare för beslut i Ledningsutskottet.

Primärvården
Enhetschefen för hälsocentralen i Bergsjö informerar
Ärendepunkten utgick på grund av förhinder av enhetschefen för Primärvärden att delta på mötet.

8.

Konferenser och föreläsningar
Regionala mötesplatser. pdf, Inbjudan Framtidsdag. pdf
Regional mötesplats social hållbarhet 20 april i Gävle
Framtidsdag 24 eller 25 maj i Bollnäs
Monica ser över och beslutar vilka som eventuellt ska delta från politiken 20 april. Framtidsdag 24
eller 25 maj.
Vid deltagande på Regional mötespiats 20 april ombesörjer verksamheterna själva att anmäla sig.

Gällande framtidsdagarna i Bollnäs ser varje verksamhets chefer över eventuellt deltagande och
meddelar kommunchef för samordning av transport. Se bifogade dokument med mer information
om konferenserna.

9.

Övriga frågor och information
Nästa möte 28 maj och radets verksamhetspian 2.018, hitta några fokusområden
Folkhälsoprojekt för att förebygga fallolyckor bland äldre 2019 diskuterades,
Foikhälsosamordnaren bjuder in sig till Pensionärsrådet för dialog och samverkan.

10.

Justering av protokoll
Ordförande för BRA och folkhälsorådet
Monica Olsson

Justerare av protokoll
Johannes Persson

/
Sekreterare
Christin HObenette
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