
BRA- och Foikhälsoråd
2018-09-17 13:00 - 15:30
Närvarande: Michael Wallin, Laila Hellberg, Annika Bergdahl-Frid, Johannes Persson, Monica

Olsson, Fredrik Raotianen, Anna Dahlin- Hansson, Fredrik Pahlberg, Nils-Olof Nilsson och

Christin Häbenette.

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 Pahiberg, Fredrik

Rautiainen, Johannes-P Persson, Kristina Berglund, Laila Hellberg, Marie Barton, Monica Olsson,

Torbjorn Hallberg, Wallin Michael

1. Mötet öppnas och godkännande av dagordningen
Ordförande öppnar mötet och presenterar dagordningen

Presentationsrunda eftersom det är nya deltagare i rådet.

Åtgärder

Q Att rådet godkänner dagordningen

Ej angivet Ej angivet

Beslut

• Rådet godkände dagordningen

1.1. Utse justerare
Rådet utser en justerare för mötet

Laila Hellberg

Beslut

• Att rådet antog Laila Hellberg som justerare för mötet.
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2. Primärvården
Nytt från Hälsocentralen 1 Bergsjö och summering av sommaren

På grund av förhinder att delta på mötet kom information till sekreteraren via mail som delgavs

på mötet. På hälsocentralen i Bergsjö har sommaren varit lugn , bra bemannad och inte så

mycket sjuka patienter trots värmen. Influensa vaccination kommer att starta 6/11-2018 och vi har

tisdag och torsdag klockan 13-16 som våra drop in tider.

Åtgärder

C) Att rådet godkänner informationen

Ej angivet Ej angivet

Beslut

• Rådet godkände informationen

3. BRA
Polisinformation -Sommaren i kommunen

Brottsstatistik

Säkerhetssamordnaren informerar

Alkohol- och tlllsynnshandläggar

Marknaden i Hudiksvall 7-9 september

Trygghetsvandringar 27/9 och 2/10

Medborgardialoger - fokus på ungdomar

Skolan

Socialtjänsten

ANDT

Våldsbejakande extremism

Drogpolitiska handlingsprogrammet

3.1. Polisen

Pollsen redogör om sommaren och brottsstatistik för perioden.

Sommaren har varit lugn, brottsstatistiken ser bra ut i Nordanstig. 6 anlagda bränder har under

senare tid anlagts i Hudiksvall, som papperskorgar och partiskyltar. Det har förekommit

orelaterade bilbränder i Harmånger sedan i maj 2018.
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Det är Nationell trafiksäkerhetsvecka 38, beteendebrott är fokus. Polisen har extra koll på

buskörning, bränder.

Småbränder har förekommit i terräng i kommunen sommaren 2018, ej anlagda.

kommunpolisen informerade att det kommer 3 polisaspiranter till Hälsingland april 2019, 4 st.

november 2019 april 2020 4st tll Hälsingland.

Polisen har haft möte med socialtjänsten Hudiksvall och vill ha möte med socialtjänsten i

Nordanstig för att planera sommaren 2019. Till Medborgarlöfte 2019 öka samverkan med

socialtjänsten vid specifika event.

3.2. Säkerhetssamordnare

c Aterkoppling från sommarens bränder p.g.a. torka och valet hästen 2018

Pga. frånvaro utgår punkten.

3.3. Alkoholtillstånd och tillsyn

Information från handläggaren för alkoholtilstånd och tillsyn.

De har besökt butiker i kommunen och fått till sig att vissa har problem med missbrukare vid

butiker i centrala Bergsjö. Hur kan vi stödja företagen i detta från kommunen och polisen?

En varning har utdelats till en restaurang gällande ekonomiska brister, det är ett ekonomlärende

uppe i nämnden, informerat en företagare om marknadsföring , nytt tillstånd på gång till Gnarps

pizzeria och Hassela Macken ute till försäljning. Kontroll köp tobak kommer att göras under året

Fråga om det blir en påföljd vid kontroll köp så kontaktas butiken via brev om ev. rutiner behöver

ses över. Detta är ett förebyggande arbete.

Åtgärder

Att rådet godkänner informationen

Ejangivet Ejangivet

Beslut

• Rådet godkände informationen

3.4. Marknaden 7-9 september

Sammanfatta Hälsinge marknad 2018
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Lugn marknad, två ungdomsfyllor, 30 vuxna på stan fanns på området samt socialtjänsten i

Hudiksvall, kyrkan, Volontärer, fritidsgårdarna. Ideella organisationer ställde upp och mött upp

bussarna vid hemfärd.

Nattvandrare diskuterades.

Åtgärder

Q Samordna berörda verksamheter inför kommande event 2019 genom SSPF.

j Ej angivet Ej angivet

Beslut

• BRA kallar till ett separat möte om SSPF.

35. Trygghetsvandringar
27 september i Bergsjö och 2 oktober i Griarp

Dialog om vilka från rådet som deltar på trygghetsvandringarna, obligatoriskt är att polis,

ordförande, säkerhetsamordnare och sekreterare från rådet deltar.

Åtgärder

Q De som kommer att delta meddelar sekreterare senast tisdag 25 september.

Ej angivet Ej angivet

Att rådet godkände informationen om trygghetsvandringar.

Ej angivet Ej angivet

Beslut

• Rådet godkände informationen om trygghetsvandringar.

3.6. Medborgardialoger
Planera in medborgardialoger och en ungdomsdialog inför formandet av medborgarlöften 2019.

Planerar Medborgardialoger för att forma medborgarlöften 2019. samordna det för hösten i

samband med trygghetsvandringar och Balansera mera och ungdomsdialog.
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Åtgärder

Q Förslag att samverka med andra event för medborgardialoger.

Ej angivet Ej angivet

Q Att rådet godkänner informationen om Medborgardialoger och polisen i samverkan
med sekreteraren planerar dem.

Ej angivet Ej angivet

Beslut

• Rådet godkände informationen om Medborgardialoger.

3.7. Skolan
Föräldramöten hösten 2018, rådets deltagande med information 2 oktober i Bergsjö åk 4-9.

På föräldramötet 2 oktober på Bergsjö skola finns möjlighet att ställa ut i entrén på skolan för bl.a.

medborgardialog. Rektor informerar att det varit en bra skolstart på högstadiet och

hälsofrämjande och förebyggande arbete pågår. Det kommer att bli en föreläsning om Samtal

hjärnan, avslappning på lunchrasten och, alt. mellanmål 1 dag/vecka planeras - Man kommer att

satsa på ledarskapet i klassrummet kickstart aug. 2019. Man arbetar aktivt med tryggheten för

åk. 7-9 genom fler vuxna i korridorerna och matsalen. Man planerar också för en pulssatsning.

Hur tänker vi om rörelse, Skol IF 2 dagar i veckan efter skoltid måndag och torsdagar. Skol DM

fotboll Bergsjö onsdag 26 sep.

Mentorstid har planerats att få medvetna barn där det ingår att prata om nätet och sprida

föräldrainformation.

Flytt av cafeterian på Bergsjö skola pågår.

Åtgärder

Att rådet godkänner skolans information

Ej angivet Ej angivet

Beslut

• Rådet godkände skolans information
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3.8. Socialtjänsten
Återkoppling från verksamheten

Försöker skapa basal stadga just nu, samverkan, oroligt med ungdomar som hamnat fel.

Nå gymnasieungdomar, arbetar för att få igång aktiviteter som inte är riktade mot skolan, ung i

Gävleborg utvecklas tillsammans med AF Arbetsförmedlingen. Ett kvalitetsledningssystem ska

implementeras i verksamheten. Robotisera runt ekonomiskt bistånd. SSPF fråga om vi är på väg

mot att jobba efter samverkansflöden ii det.

Åtgärder

Att rådet godkänner informationen från Socialtjänsten

Ej angivet Ej angivet

Beslut

. Rådet godkände informationen från socialtjänsten

3.9. 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.

Bilagor

Drogpolitiskt Handlingsprogram 2016-2020 reviderad.docx, Uppföljning.pptx

3.10. Våldsbejakande extremism
Forma en styrgrupp lokalt för att forma handlingspianen gällande våldbejakande extremism. Se

förslag nedan.

Dialog om vem som ska vara representant i den gemensamma styrgruppen Hudiksvall

Nordanstig.

Följande representanter föreslås till lokala styrgruppen för upprättande av planen tillhörande

våldsbejakande extrem ism.

Personen på socialtjänsten som gått en av Länsstyrelsens utbildning inom området.

Säkerhetssamordna... eftersom den också ingår i Hudiksvalls styrgrupp, Polisen, Rektor för

Gymnasieutbildning 1 Nordanstig Ev. Folkhälso- och ungdomssamordnare i sakfrågan

Fritidskonsulent- så vi får med fritidsfrågorna. Tänka att SSPF kan vara samma formalisering där

också grundskolan förslagsvis ska ingå.
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Åtgärder

Q Att rådet godkänner förslaget på lokal styrgrupp för upprättande av handlingsplan
gällande våldsbejakande extrem ism.

Ej angivet Fredrik Pahlberg

Beslut

. Rådet godkände lokala styrgruppen för upprättande av Handlingsplan mot
Våldsbejakande extremism.

4. BRA- och foikhälsoråd
Uppföljning av rådets verksamhetspian för 2018- vad har vii rådet och respektive verksamhet

gjort hittills?

Formaliseringen av rådet.

Bilagor

Verksamhetsplan BRA- och folkhälsa 201 8.docx

5. Foikhälsa och ungdom
Nya foikhälsopolitiska mål presenteras

HLV

Balansera mera

Sommarlovsaktiviteter

Ungdomsfullmäktige

LUPP

Rörelsesatsning

5.1. Foikhälsopolitiska mål
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5.2. Hälsa på lika villkor

Resultaten från HLV kommer under oktober 2018 det var 41 % som deltog i undersökningen i

Nordanstigs kommun ca 250 personer.

5.3. Balansera mera 5oktober

Presentation om innehållet av Balansera mera dagen 5 oktober “en dag för seniorers säkerhet”

som kommunen i samverkan med Kommunens Pensionärsråd anordnar på Hagängsgården.

En dag för seniorers säkerhet “Balansera mera “anordnas 5 oktober mellan 10-14 på

Hagängsgården 1 Harmånger med teman mat, motion och mediciner, föreläsning kostens

betydelse för äldre, demonstration av hjärtstartare, HC Harmånger, kommunala hemtjänsten,

externa utförare av hemtjänst, pensionärsföreningar, säkerhetssamordnare,

funktionshindersföreningar, musikunderhållning, tips för mobilanvändande, bike around,

fotvårdsi nformation, hjälpmedel, anhörigstöd, Röda korset, Nordanstigs bostäder, x-trafik,

konsumentvägledare, buffé och tipsrunda.

Åtgärder

Att rådet godkänner informationen om Balansera mera

Ej angivet Ej angivet

Beslut

• Rådet godkände informationen

5.4. Sommarlovsaktiviteter
Redogörelse av sommarlovsaktiviteterna 2018

Flyttas fram till nästa möte.

5.5. Ungdomsfullmäktige
information om Ungdomsfullmäktige för åk 7-9, 18 september 2018.

Flyttas fram till nästa möte

5.6. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Kommunen har skrivit på att vara med i genomförandet av LUPP (Lokal uppföljning av

ungdomspolitiken 2019.
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Information endast via underlag från Region Gävleborg som finns registrerat i ciceron.

5.7. Rörelsesatsning
Gävleborgs idrottsförbund presenterar “Rörelsesatsningen” som är på gång i samverkan med

skolor i kommunen.

Klockan 15:00 fick vi besök av Stina Skoglund och Tomas Eriksson från Gävleborgs

Idrottsförbund som presenterade Rörelsesatsningen. Syfte att Få barn att rör sig mer,

gemensamt uppdrag med andra förbund från Regeringen, utveckling och rörelseförståelse,

satsning f-6. Ny forskning visar 22% av Flickor 44% av pojkarna uppfyller aktivitetsnivån (Bailey

m.fl. 2009)

Ökad rörelseförståelse.

Att vilja, våga och kunna röra på sig. Bunkeflo projektet där man räkna hem vinsterna med att

röra på sig.

1 Gävleborgs län är vi en av de utvalda kommunerna i detta projekt. Statistik visar på att

deltagartillfällen 7-20 år som ingått i föreningsaktivitet i Nordanstig är färre än tidigare år. Man

utgår från barnens behov, genom en enkät för ett utgångsläge. Man kommer att möta barn på

skolan vi samverka med föreningslivet för att få till HUR?

Förbundet går in med resurser aktivitetsledare, fortbilda personalen och informerar föräldrar , just

nu är Lönnberg och llsbo skolor med i satsningen.

Utbildningsdag med Workshop planeras, den digitala enkäten skickas ut, idrottsfrukost eller After

Work kommer att erbjudas.

8 och 9 oktober är det planerade träffar i Bergsjö fm. Gnarp efm. 9. Gnarp fm. Bergsjö em. Det

förekommer ingen jämförelse eller tävling i de aktiviteter som görs.

Atgärder

Q Att rådet godkänner informationen från ldrottsförbundet.

Ej angivet Ej angivet

Beslut

• Rådet godkände informationen från ldrottsförbundet.
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6. Konferenser och föreläsningar
Trygghetskonferens (SKL) via webben 27september Bålle salen kl. 10-16

Drogfokus 17-18 oktober i Uppsala 2018, nationell konferens om alkohol, narkotika, dopning och

tobak

7. Övriga frågor och information

/1 / (

Monica Olsson Christin Hubenette
rdförande Sekreterare
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