
BRÅ- och Folkhälsoråd
2019-08-26 13:00 - 15:30

Plats
Kommunkontoret, rum Holeby

Deltagare
Christin Hubenette (Organisatör), Andreas Mossnelid, Annika Bergdahl-Frid, Birger Tellin
(Frånvarande), Catarina Westrin, Eva Fors, Hans-Åke Oxelhöjd, Johannes-P Persson, Karin
Henningsson (Frånvarande), Kristina Berglund, Laila Hellberg, Lena Svensson, Malin Rutström
(Frånvarande), Monica Olsson, Nils-Olof Nilsson (Frånvarande), Petter Bykvist (Frånvarande),
Stig Eng, Torbjorn Hallberg

1.    Mötet öppnas och godkännande av dagordningen

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1.1.    Utse justerare
Rådet utser en justerare för mötet

Förslag att Lena Svensson (s) utses till justerare av mötesprotokollet

Beslut
Rådet antog att Lena Svensson (s) justerar mötesprotokollet.

2.    Film om Brottsförebyggande arbete i kommunen

Rådet tittade på filmen "Varför ska kommunen arbeta brottsförebyggande" från BRÅ. Spridning
av filmen diskuterades och den har skickats till alla utskott samt att den tas med till
Ledningsgruppen. 
Förslag på att göra en Kartläggning utifrån kommunens problembild med analys, förslag på
insatser, uppföljning , återkoppling i samverkan polis, kommun, näringsliv allmännyttan.

BRÅ samordnare planerar för en kartläggning utifrån kommunens problembild och bygger en
mall i Stratsys systemet för verksamheterna med syfte att få en samlad lägesbild som analyseras
av en styrgrupp. Sedan lämnas förslag på insatser och de gör en uppföljning av insatserna som

1/6



sedan återkopplas rådet samt i del- helårs redovisningen.

3.    BRÅ kl. 13.15-14.15
Polisinformation och BRÅ 

Trygghetsvandringar 

Säkerhet

Alkoholtillstånd och tillsyn

SSPF socialtjänst, skola, polis och fritid i samverkan

ANDTS- Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

3.1.    Polisen
Nytt från BRÅ Trygghetskonferens 17 september om arbetet med medborgarlöften och planera in

medborgardialoger inför medborgarlöften 2020.

Polisen informerade om nuläget i kommunen. Sommaren nedgång av anmälda brott i jan-juli
2019 i jämförelse med samma period förra året 480-2019/ 489st. 2018. Tillgreppsbrott sticker ut i
år bl.a inbrottsstöld fritidshus men sommarperioden har varit lugn. Intressant att kartlägga
tillgreppsbrott och hitta riktade insatser.

Narkotika och trafikbrott 29 st 2019 ökat går hand i hand- Spaningsbrott. Trafikbrott 49 2019.
Skicka ut NTU rapport länk till BRÅ.

3.2.    Trygghetsvandringar 2019
.

Trygghetsvandringar Harmånger måndag 23 september, samlas utanför skolans entré och
Hassela onsdag 25 september, samling utanför skolans matsal klockan 18.30. Det har
annonserats i Nordanstigsbladet. Arbetsgrupp som planerar vandringarna är brottsförebyggare,
Polis, säkerhetssamordnare i dialog med berörda. Rådet har bjudit in representanter från
Ungdomsfullmäktige och Pensionärs- och handikappråd till de föreslagna datumen och
brottsförebyggare skickar inbjudan till berörda organisationer, näringsliv och föreningar.

3.3.    Säkerhet

Säkerhetssamordnaren har en kollega föräldraledig inte klart vem som kommer att ersätta
kollega. Torsdagar har säkerhetssamordnaren möte med Länsstyrelsen, räddningstjänst och
polis. Saker som är intressant för Länet skickas till Säkerhetssamordnaren likaså
Incidentrapportering som konstiga saker i mail, teleavbrott ex. Informera på respektive APT om
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hur man anmäler och rapporterar.

3.4.    Alkohol/ tobak tillstånd och tillsyn
Nya tobakslagen, hur går det?

Hassela Macken är ute till försäljning. Tillstånd av alkoholförsäljning har varit problem på vissa
ställen. Pizzerian i Gnarp fått serveringstillstånd våren 2019. Tobakslagen handläggarna har varit
ute och informerat alla försäljningsställen samt skickat ut blanketter för ansökan för att få sälja
tobak alla måste söka. Från 1 juli 2019 ligger under tillstånd och tillsynav alkohol och tobak
undergemensamma miljö och räddningsnämnden.

3.5.    SSPF -socialtjänst, skola, polis och fritid i samverkan
Nuläge och arbetet framåt.

Just nu pågår arbetet med att få till en fungerande samverkan med socialtjänsten plan att hela
gruppen ses 1 gång/halvår i SSPF.

3.6.    Samaktiviteter
Återkoppling från samaktiviteterna lastbilsträff 24-25 maj, Cruising i Hassela 8/6, och information

och dialog om kommande aktivitet, Hälsinge marknad 6-8 september.

Lastbilsträffen i Gnarp fungerade väldigt bra jobb från socialtjänst och Polis och en bra
samverkan med arrangörerna innan samt under evenemanget. Socialtjänsten i n

Nordanstig kommer att fälta och samverka med Hudiksvalls kommun och Polisen på Hälsinge
marknad . BRÅ- samordnaren kontaktar kyrkan om deras deltagande på Hälsinge Marknad samt
nattbussen. En sammanställning av samaktiviteterna 2019 kommer att göras och återkopplas på
nästa rådet 18 november.

3.7.    ANDTS
Alkohol- Rapport om berusningsstudie som gjorts i Länet.

Narkotika- Cannabisutbildning på gång i början av 2020. 

Drogteckenföreläsning på USB från Länsstyrelsen

Dopning- utbildning 25 september om dopning och förebyggande insatser 100% ren hård träning. 

Tobak- Tobaksfri duo, Nya lagen, Rökfritt Sverige

Spel-

Förslag -ANDT på schemat för skolorna- ev. projektform

Alkohol- Rapport om berusningsstudie som gjorts i Länet. Narkotika- Cannabisutbildning på gång
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i början av 2020. Drogteckenföreläsning på USB från Länsstyrelsen.
Dopning- utbildning 25 september om dopning och förebyggande insatser 100% ren hård träning
målgruppen idrottsföreningar och Gym och inbjudan har skickats ut till berörda. Tobak- Tobaksfri
duo arbetet fortsätter i höst.

Nya lagen, Rökfritt Sverige

Spel- Stort mörkertal av spelmissbrukare, ANDTS strateg titta mer på till nästa möte.

Förslag -ANDT på schemat för skolorna- ev. projektform

Bilagor
Utbildningsdag 100% 25 sept 2019 Gävle.pdf,  Berusningsstudien - slutversion.pdf

4.    Folkhälsa
Folkhälsoprojekt 

Ungdomsfullmäktige 

Sommarlovsaktiviteter

Äldredagen 1 oktober

Pimärvården

4.1.    Folkhälsoprojekt
Rörelsesatsningen i skolan- pågår

Förenade i rörelse- pågår

Projektbidrag för att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande ANDT arbetet 2020.

Sista ansökningsdag 16 september 2019.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-f...

Gävleborgs idrottsförbund har inom ramen för Rörelsesatsningen i skolan stöttat tre
samverkande skolor. Bjuder in henne till nästa möte.

Förenade i rörelse projektet pågår i Iggesund och Gnarp och fortsätter i höst, samverkan med
föreningar och skola. Avslutas våren 2020.

Gällande projekt för att utveckla hälsofrämjande och förebyggande ANDT arbete 2020 kollar
ANDT strategen upp samverkansmöjligheten för ansökan med Länsstyrelsen och Rädda Barnen.

4.2.    Ungdomsfullmäktige och sommarlovsaktiviteter
Återkoppling från senaste Ungdomsfullmäktige 15 april 2019 och en sammanfattning av

sommarlovsaktiviteterna 2019.
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Ungdomsfullmäktige har haft två möten våren 2019, ungdomar har lärt sig hur ett UF fungerar,
frågor som diskuterats är bussförbindelser, psykisk hälsa, skolmat, skrivelse om att starta upp en
motorgård i samverkan med polisen. Nästa möte kommer att bli i september.

Sommarlovsaktiviteter 2019, 146 000 kronor fick kommunen beviljade. Det har inte varit samma
tryck att söka från föreningar i år- BMX skola, badresa, ridläger, musikworkshop, skådespeleri. 
Kommunen anordnare en föreningsdag 14 september i Gnarp där föreningar visar upp sina
verksamheter men få föreningar anmälda hittills.

4.3.    Äldredagen " Balansera mera" 1 oktober
Information och utkast av program och aktiviteter på "Balansera mera" 1 oktober i Harmånger på

Hagängsgården.

I samband med Äldredagen "Balansera mera" 1 oktober kommer Trygghetsboendet och
Restaurangen på Hagängsgården att invigas. under dagen finns bl.a. en avsmaknings buffé,
prova på aktiviteter, information om Trygghetsboendet. Pensionärsföreningarna,
Räddningstjänsten med en brandbil, kommunens hemtjänst, Corab assistans, Mitt Liv,
Harmångers IF, Harmångers hälsocentral, folktandvården, rehabteamet, X-trafik, anhörigstöd,
Ting med tanke, Nordanstigs bostäder är några som kommer att finnas representerade under
dagen.

4.4.    Primärvården
Enhetschefen för Hälsocentralen i Bergsjö informerar.

Från 1 oktober 2019 kommer Hälsocentralen i Bergsjö drivas i privat regi av Premicare, de håller
stängt 30 september för överlämning.

Cirka hälften av nuvarande personal kommer att jobba kvar i privat regi och hälsocentralen
kommer att bedrivas som idag.

Senaste tiden har hälsocentralen i Bergsjö haft problem med misstänkta fall gällande
överkonsumtion av tabletter bland sina kunder.
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Monica Olsson
Ordförande

 

Christin Hubenette
Sekreterare

 

Lena Svensson
Justerare

 

5.    Konferenser och föreläsningar
Webbföreläsning Suicidpreventiva metoder 17/9 , Hudiksvalls sjukhus Pelarsalen, anmälan via

länk i inbjudan.

Webbföreläsning "Psykisk ohälsa" 23 september 

Barnrättsdagar 15-17 oktober, Länsstyrelsen Gävle. 

https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/k...

Sociala investeringar och dess effekter 2 oktober i Gävle

Hela elevhälsan i Nordanstig deltar på Suicidpreventiva metoder 17 september, främja närvaro
hitta rutiner för hemmasittare, dialog om detta på nästa möte.

Tillsyn, tillstånds handläggare, Kurator högstadiet och ANDT strategen kommer att delta på
Förebygg NU konferensen i Göteborg 12-14 november som Länsstyrelsen i Gävleborg
samordnat för

Bilagor
Utbildning i sociala investeringar och dess effekter_.pdf,  Föreläsningar_Suicidpreventiva
metoder_17 september 2019.pdf

6.    Övriga frågor och information

Tjej jouren Våga i Hudiksvall, vill ut skolorna i Nordanstig och träffa eleverna. Elevhälsan tar med
sig frågan till personal samt H-Å tar det till ledningsgruppen (LGR). Tjejjouren besökte
Ungdomsrådet i våras.
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