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

1.

Mötet öppnas och godkännande av dagordningen

Ordförande öppnar mötet och presenterar dagordningen
Monica öppnade mötet och mötet som inleddes med en presentationsrunda.

1.1.

Utse justerare

Rådet utser en justerare för mötet
Fritidskonsulenten föreslogs som justerare för mötet.
Beslut
Andreas Mossnelid antogs som justerare för mötet.

2.

Primärvården

Nytt från Hälsocentralen inför sommaren.
Primärvårdens deltagande/aktiviteter under” Balansera mera” veckan, samverkan med rådet m. fl.
Fullt öppet i sommar, vikarier, prioriterar akuta ärenden, oroväckande att sjukhuset inte har så
många vårdplatser öppen. Bergsjö Hälsocentral samverkar med Harmångers Hälsocentral för att
ha bemanning inom BVC.
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3.

Skolavslutning- och sommarlovsdialog

Fokus på mötet denna dag kommer att vara skolavslutningar, evenemang och sommarlovet
Medborgardialoger fokus på ungdomar
-

Brottsstatistik
Skolavslutning- Tänk Om Kampanj- Föräldrabrev
Sommarevenemang
Säkerhet- brandrisk- beredskapsveckan- inför valet
-

Byaspans möte 3 juni Gnarp
Ungdomsgårdarna i kommunen
Sociala investeringsmedel- folkhälsoprojekt “Förenad i rörelse”
Schools Out 13juni Sommarlovs aktiviteter 6-15 år

c’

Polisinformation- Social oro samt ordningsstörningar har pågått den senaste perioden i Gnarp
och oroligheter runt Bergsjö skola, det är det som sticker ut just nu.
En anmälan enligt ordningslagen har gjorts på Lastbilsträffen som var i Gnarp 25-26 maj, bland
annat gällande förbättringsåtgärder... för eventuellt kommande evenemang.
Valstaben haft möte 11juni i Gävle inför valet i september 2018, och det ser i nuläget bra ut.
School’s out Söderhamn 13juni kommer många att vara på plats från polisen.
Summer Start 14juni i Hudiksvall- Polisen kommer att vara på plats och bland annat föreläsa för
ungdomarna.
Skolavslutningsmiddag på Bergsjöparken för årskurs 9 på Bergsjö skola i samverkan med
föräldrar och några elever från årskurs 8 serverar. ANDT medel har sponsrat middagen som är
ett drogfritt evenemang.

c

Viss uppgång på villainbrott i Hudiksvalls kommun och förekommit villainbrott i Nordanstigs
kommun.

C

Sommarbemanning inom polisen, de bemannar i Nordanstig på kontoret tisdagar av
kommunpoliserna. Tuva systemet har börjat användas inom polisen och presenteras i rådet i
höst.
På byaspans mötet i Gnarp 3 juni efterfrågades fler aktiva som kör samt polisens närvaro i
bygden.
Lokala lägesbilden ses över på nästa möte höst.
Medborgardialoger- Fokus på ungdomar 2019, Kommunchef lyfte vikten av uppföljning av årets
löften.

2/5

Fortsätta samarbete Skola och socialtjänst, SSPF beslutat att det ska implementeras.
Cruising i Hassela 8juni hade ej sökt tillstånd, polisen vill ha kontakt med arrangörerna.
Paneldebatt på Summerstart med ungdomarna om Narkotika.
Ungdomsgårdarna Hassela UG sommaruppehåll, Harmånger hade avslutning i lördags med
-

resa Strike club. Vet inte hur det blir i höst med lokal för Harmångers ungdomsgård. Skolan intet
alternativ i nuläget. Kulturstjärnan startat en ny styrelse behöver ett föräldra- och
kommunengagemang.
Sommarevenemang- 4 aug Bergsjödagen.
Säkerhet- Brandrisk i hela Sverige Inte grillförbud på alla offentlig platser, branden i Bjuråker mot
Hassela gränsen den orsakades av åska, svårsläckt på grund av torkan, svåråtkomligt samt långt
till vatten. Beredskapsveckan har varit lugnt.
En säkerhetsanalys kommer att göras på kommunal verksamhet påbörjas efter sommaren av
säkerhetssamordnaren.
Inför valet- Länsstyrelsen har skickat ut för att få in Lägesbild under perioden juni- september,
Säkerhetssamordnaren tar in lokala rapporter från Kvalitet och utvecklingsenheten och
återkopplar till länsstyrelsen.
Äterkoppling från Byavaksmötet i Gnarp 3 juni delgavs av rådets ordförande.
Länsstyrelsen erbjuder: Utbilda dig till utbildare av ANDT coacher ANDT coach-metoden ökar
tryggheten, kunskapen och handlingskraften gällande ANDT prevention. Styrkan är det konkreta
utbildningskonceptet samt det strukturerande efterarbetet som gör att deltagarna i nätverket vet
vad de ska göra, hur de ska göra och att de faktiskt gör det. Nu har du chansen att lära dig mer
om ANDT coach metoden så att du kan börja utbilda ANDT coacher i din kommun. De erbjuder
nu en utbildning för utbildare. Torsdagen den 4 oktober klockan 09.00-16.00. kontakta ANDT
samordnaren Anna för mer information.
Trygghetsvandringar hösten 2018 planerade att utföras på beslutade datum.
Bilagor
Till dig som är förälder till en tonåring.pdf, 2013_05_Samverkan_mellan_polis_och_kommun.pdf,
201 6_Samverkan_i_lokalt_brottsförebyggande_arbete.pdf

4.

Våldsbejakande extremism

Kort återblick från webbseminariet från SKL 25 april och dialog om den lokala handlingspianen
förslag att det formas en lokal arbetsgrupp som arbetar fram en handlingspian.
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Kommunchef tar med sig till Staben och föreslår Kvalitet och utvecklingsenheten att hålla i
utformandet av planen.
Beslut
•

5.

Kommunchef tar med sig till Staben och föreslår Kvalitet och utvecklingsenheten att
hålla i utformandet av planen.

ANDT

Följa upp det drogpolitiska handlingsprogrammet, varje verksamhet se över vad vi gjort hittills
2018 inför mötet. Det går att skicka underlag till sekreterare innan mötet.
Äterkoppling från tobaksfri duo ambassadörer på studiebesök i Umeå 14-15 maj, fllmvisning
Lägga in delar från planerna som volymmått i Stratsys för att enklare kunna följa upp,
Kommunchef tar det med Kvalitet och utvecklingsenheten.
Atgärder
Kommunchef kontaktar Kvalitet- och utvecklingsenheten för volymmått utifrån
planerna i Stratsys

1J

Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Att kommunchef kontaktar Kvalitet- och utvecklingsenheten för volymmått utifrån
planerna i Stratsys.

•

Bilagor
2018-04-18 Drogpolitiskt Handlingsprogram .pdf

6.

BRA- och foikhälsoråd

Följa upp rådets verksamhetsplan för 2018- vad har vii rådet och respektive verksamhet gjort
hittills?
Skicka återkoppling till sekreteraren innan mötet.
Alla verksamheter ser över planerna och återkopplar till rådets sekreterare för att få en
nulägesbild till nästa möte i höst.

415

c

Bilagor
Verksamhetsplan BRA- och foikhälsa 201 8.docx

7.

Konferenser och föreläsningar

Drogfokus 17-18 oktober i Uppsala 2018, nationell konferens om alkohol, narkotika, dopning och
tobak
ANDT samordnaren och Folkhälso- och ungdomssamordnaren har anmält sig till den nationella
konferensen Drogfokus 17-18 oktober i Uppsala.
Beslut
Folkhälso- och ungdomssamordnaren bifogar länk till information om konferensen
http://www.drogfokus. nu/nyheter/anmalan-ti ll-drogfokus-20 1 8-oppnar-27-apri 1I

.

8.

Övriga frågor och information

Ny chef på elevhälsan från augusti 2018, HIV- STI, Pridedag och HBTQ certifiering diskuterades.

Ätg ä rd er
Nästa möte 17 september.
Ejangivet

Ejangivet

(ZC’

Monica Olsson
Ordförande

Christin Hubenette
Sekreterare

Andreas Mossnelid
justerare
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Resultat Lupp 2016
ett Iänsövergripande urval

LUPP:

•. ..
.,.

1, LUPP:
Inledning

Region
Gävleborg

Bakgrund

1 det här inledningsavsnittet finns information om hur presentationen av materialet är
uppbyggt, vilka tillvägagångssätt som använts, och andra relevanta aspekter av materialet.
Det är viktigt att den som använder sig av materialet läser inledningen för att veta vad det
egentligen är som redovisas i respektive figur och tabell.

..

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en webbaserad enkätundersökning
framtagen av MUCF (Myndigheten för ungdoms— och civilsamhällesfrågor). Enkäten genomförs
var tredje år, och sedan 2010 har den genomförts i länets alla 10 kommuner (med undantag för
Hofors som inte deltog 2010).

Materialets omfattning och områdesindelning

Materialet i den här presentationen presenteras utifrån siffror baserade på skolkommun.
Skolkommun utgår från den kommun där enkäten fylldes i (alltså skola).

Skolkommun och Iänsgenomsnittet

—

Materialet presenteras indelat i fyra områden; delaktighet och inflytande, kultur och fritid,
ungas försörjning och framtid, samt trygghet och hälsa. Viktigt att poängtera är att denna
presentation inte omfattar alla frågor i Lupp 2016 utan endast ett urval. Utöver de nämnda
områden som materialet är indelat i finns det många frågor i Luppen som tex berör
utbildning, vill man veta mer om resultatet för dessa frågor kan man vända sig direkt till
respektive Luppansvarig i kommunen. På regionens hemsida finns även enkäten i sin helhet
om man är intresserad av att ta del av underlaget.
Urvalet i materialet är baserat på viljeinriktningar vi kan se i våra nationella och regionala
styrdokument, bland annat RUS regionala utvecklingsstrategin och handlingsplanen för
jämställd och jämlik hälsa.

Redovisningen är uppbyggt som en bildbank för bildspel.

Upplägg av bildspelet

Enkäten vänder sig till tre åldergrupper:
• Årkurs 8 på högstadiet
• Årkurs 2 vid gymnasiet
• Unga vuxna (19-25 år)
Lupp består av såväl frågor med fasta svarsalternativ som fritextfrågor och den finns sedan 2016
även tillgänglig på ytterligare tre språk utöver svenska: engelska, arabiska och somaliska.
Lupp är tänkt som ett verktyg för att underlätta eller starta samarbete mellan förvaltningar eller
verksamheter. Lupp kan även fungera som underlag i beslutsprocesser som rör unga.
Enkäten består av ca 60 frågor som ger svar på hur unga ser på:
• inflytande och demokrati
• situationen i skolan
• möjligheten till arbete
• sin egen hälsa och trygghet
• sin fritid
• sin egen framtid.

Källa: Samhälismedicin, Region Gävleborg

Region
GävLeborg

Avvikelse från urvalet

—

jämförelse mot Lupportalen

Grunden i materialet består av svar från individer i årskurs 8, årskurs 2 gymnasiet, samt
unga vuxna 19-25 år. Det finns en avvikelse där svaren från Söderhamns
kommun för årskurs 8 år 2016 innehåller svar från individer i årskurs 7-9. Dessa utökade
årskurser ingår i Söderhamns kommuns resultat samt i länsgenomsnittet för årskurs 8.
Svarsfrekvens

De individer som inkluderats i resultatet har på frågan om vad som bäst stämmer in svarat
antingen tjej, kille eller annan könstillhörighet. Ett fåtal individer i länet har utelämnat svar
på frågan, dessa individer har exkluderats från resultatet i denna sammanställning. l
Lupportalens sammanställning finns samma individer inräknade i bland annat
resultatberäkningar och svarsfrekvenser. Det kan eventuellt medföra små variationer vid
jämförelse av resultat och svarsfrekvenser gentemot denna sammanställning.
Könstillhörighet

Könstillhörigheten i enkäten utgår från att individen antingen är tjej, kille, eller har annan
könstillhörighet. Antalet individer som svarat annan könstillhörighet är få i alla kommuner,
och i länet som helhet, vilket gör att den gruppen inte kan redovisas enskilt. Därför
redovisas enbart resultat för tjejer och killar, med tillägg att de individer utan
könstillhörighet inkluderas i totalen.
Jämförelse över tid

LUPP-enkäten har genomförts under en rad år i Gävleborgs län, men alla kommuner i länet
har inte deltagit samtidigt under alla år. År 2010, år 2013 och år 2016 deltog däremot alla
kommuner i länet (förutom Hofors år 2010), vilket är anledningen till varför dessa år har
valts för att visa på skillnader övertid. Men det är inte bara deltagandeår som har betydelse
för jämförelse övertid, frågorna måste även gå att jämföras.

—
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individens identitet och generella slutsatser

Alla frågor som redovisas i materialet har ingen tidsjämförelse, dels för att vissa frågor inte är
relevanta att jämföra med hur det såg ut bakåt men också för att frågans formulering i
enkäten kan ha förändrats så pass mycket mellan åren att den inte längre går att jämföra
bakåt i tiden.
Små tal

Viktigt att komma ihåg är att individens identitet inte ska kunna röjas av att små tal redovisas,
vilket alltid gäller men kanske framförallt för frågor som kan tänkas vara extra känslig. Då
gäller det att vara extra uppmärksam. När det handlar om små tal ska man också vara
försiktigt med att dra generella slutsatser. En individ mer eller mindre som svarat på ett
specifikt sätt skulle kunna placera en kommun över eller under länsgenomsnittet. De små
talens förbannelse gör statistiken lite trubbig, men som diskussionsmaterial kan ett resultat
baserat på små tal oavsett vara både intressant och relevant att lyfta fram.
Tabellerna

1 slutet av varje delområde finns tabeller som summerar det som figurerna i respektive
delområde redovisat. 1 tabellerna går det att, för varje redovisad fråga samt i vissa fall olika år,
läsa av:

• Procentuella genomsnittet för tjejer och killar.
• Procentuella genomsnittet för totalen (där annan könstillhörighet finns inräknat).
• Konfidensintervall för respektive kön samt total.
• Antal svarande för totalen.

Viktigt att påpeka är att den generella svarsfrekvensen som redovisas i inledningen inte
nödvändigtvis betyder att varje enskild fråga har samma svarsfrekvens, det förekommer ett
visst bortfall för samtliga kommuner inom vissa frågor. Svarsfrekvensen per fråga går att läsa
av i tabellen.

Källa: Samhälismedicin, Region Gävleborg
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Konfidensintervall
Ett konfidensintervall används för att uppskatta osäkerheten i ett skattat värde vid
undersökningar med slumpmässiga urval. Den övre och den nedre gränsen intervallet
markerar inom vilket intervall som det “sanna” värdet befinner sig. Ofta väljs en sannolikhet
på 95 procent, vilket betyder att i 19 av 20 fall täcks det sanna (men okända) värdet in av
intervallet. Vid få observationer (exempelvis vid små tal) blir osäkerheten större, vilket
resulterar i breda konfidensintervall.
När skillnader mellan olika grupper är statistiskt säkerställda (signifikanta) innebär det att
konfidensintervallen inte överlappar varandra, det vill säga: det sanna värdet för en grupp
till 95 procents sannolikhet ligger inte inom referensgruppens intervall för det sanna värdet.
När skillnader mellan olika grupper istället har konfidensintervall som överlappar innebär
det att vi inte vet om de olika grupperna har sanna värden som är skilda från
varandra, eller om de har samma nivå och det inte går att säkerställa någon skillnad.

-

När konfidensintervallen jämförs mot varandra är det viktigt att se till att jämförelsen i sig
är relevant. Exempelvis skulle länsgenomsnittet år 2016 kunna vara relevant att jämföra
mot en kommuns genomsnitt för samma år. En annan sak att tänka på är också att inte ta
skillnaderna i konfidensintervallen rakt av för en sanning det är också en uppskattning som
är intressant att diskutera runt.
Bearbetning och sammanställning

Materialet har bearbetats och sammanställs av Samhälismedicin, Region Gävleborg, i
samarbete med avdelning för Folkhälsa och Hållbarhet, Region Gävleborg.
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Delaktighet och inflytande
Fritid och kultur
Ungas försörjning och framtid
Trygghet och hälsa

.

LU P P:

