BRÅ- och Folkhälsoråd
2019-01-14 13:00 - 15:30
Plats
Kommunkontoret, rum Holeby

Deltagare
Christin Hubenette (Organisatör), Andreas Mossnelid, Annika Bergdahl-Frid (Frånvarande),
Catarina Westrin, Eva Fors (Frånvarande), EvaLinda Grensman (Frånvarande), Fredrik
Pahlberg, Hans-Åke Oxelhöjd, Helena Bikoff, Johannes-P Persson, Kristina Berglund
(Frånvarande), Laila Hellberg, Lena Svensson, Marie Barton, Monica Olsson, Nils-Olof Nilsson
(Frånvarande), Stig Eng (Frånvarande), Torbjorn Hallberg

1. Mötet öppnas och godkännande av dagordningen
Ordförande öppnar mötet och presenterar dagordningen
Ordförande öppnar mötet och vi började med en presentationsrunda eftersom det var många nya
deltagare..

1.1. Utse justerare
Rådet utser en justerare för mötet
Justerare Lena Svensson

Åtgärder
Förslag att Lena Svensson utses till justerare för mötesprotokollet 14/1 2019.
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Rådet antog Lena Svensson som justerare för mötet 14/1, 2019
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2. BRÅ- och folkhälsorådet framåt kl.13.05-13.15
Samverkansmodellen
Reviderat reglemente för rådet presenteras
Agenda 2030- de 17 globala målen
Diplomerad strateg i Social hållbarhet, utbildning 16-17 januari - Folkhälsosamordnaren deltar.
Genomgång av samverkansmodellen för BRÅ- och folkhälsorådet som består av, styrgrupp,
beredningsgrupp, arbetsgrupper, Kommunpolis och BRÅ samordnare har en övergripande
helhetsansvar av modellen. Beredningsgruppen är rådet och där ingår, verksamhetschefer från
kommunen, säkerhetssamordnare, tillstånd- och tillsynshandläggare, Enhetschef från
primärvården HC i Bergsjö, folkhälso- och BRÅ samordnare och ledamöter som
Kommunstyrelsen valt för mandatperioden 2019-2022, Monica Olsson (s), Stig Eng (c) Petter
Bykvist (v) och Lena Svensson (s) som ersättare. Monica Olsson (s)har valts till ordförande, Stig
Eng (c) vice ordförande.
Det övergripande Reglementet för kommunstyrelsens rådande organ håller på att revideras och
ett separat reglemente har tagits fram för BRÅ- och folkhälsorådet som skickas ut till berörda på
remiss.
Kort presentation av Agenda 2030 och de globala målen som ska kopplas till kommunens
"Nordanstigsmodell". Folkhälsosamordnaren åker på social hållbarhets utbildning 16-17 januari
som är en del av agenda 2030 och ekonomisk och ekologisk hållbarhet är de två övriga delarna.
http://www.globalamalen.se/

Bilagor
Reglemente BRÅ- och folkhälsorådet Nordanstigs kommun.docx
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3. BRÅ - kl. 13.15-14.30
Polisinformation
Brottsstatistik
Trygghetsvandringar
Medborgarlöften- fokus på ungdomar
Våldsbejakande extremism
ANDT
Näringsliv i samverkan med kommun och polis
Säkerhet
Alkoholtillstånd och tillsyn
SSPF socialtjänst, skola, polis och fritid i samverkan

3.1. Polisen
Polisen informerar om nuläget i kommunen.
Under 2018 jan - december ser man att anmälda brott ökat med 15%, våld i offentlig miljö har
ökat med 43 % 2018, inbrottsstölder har gått ner under året men ökade under dec 2018-jan 2019
där polisen arbetar med operativ inriktning just nu.
Fråga gällande narkotika i kommunen, svar, det finns men inte i någon större utsträckning än i
någon annan kommun. Inte så många narkotikabrukare i Nordanstig men de som brukar det
använder mer. Fråga vad gör polisen vid ordningsstörningar i kommunen, svar kommunikation
med vakthavande befäl och frekvent dialog med berörda och det har skett ingripande på berörd
plats och polisen har fått många signaler och platsen har kartlagts. Polisen arbetar frekvent i
Nordanstig. Fråga om hur väl uppfyller kommunen brottsmåls medlare medling? (Handslaget) i
Hudiksvall arbetar aktivt med det finns en kontaktperson i Hudiksvall om dialog för att använda
metoden i vår kommun, kontakt för information i Hudiksvall, Marina Höglund. Polisen arbetar
frekvent med NIGS grupper i kommunen.

3.2. Medborgarlöften 2019
Kommunpolis och BRÅ samordnaren presenterade förslaget om medborgarlöften för Nordanstigs
kommun 2019-2020. Några justeringar gjordes och åtgärdades.

Åtgärder
Att rådet godkänner Medborgarlöftena för Nordanstigs kommun 2019-2020
Ej angivet

Ej angivet

3/11

Beslut
Rådet godkände Medborgarlöftena.

3.3. Trygghetsvandringar 2019
Återkoppling av åtgärder som gjorts från vandringarna i Bergsjö och Gnarp 2018.
En återkoppling på vilka åtgärder som utförts eller när det ska göras delgavs från 2018 års
trygghetsvandringar i Bergsjö och Gnarp.
Datum och orter på trygghetsvandringar 2019 föreslås av rådet genom BRÅ samordnaren på
nästa möte 8 april, 2019.

Bilagor
Trygghetsvandring Bergsjö 2018.pdf, Trygghetsvandring i Gnarp 2018.pdf

3.4. Våldsbejakande extremism
BRÅ- folkhälso och ANDT samordnaren kommer från 2019 att arbeta mer med BRÅ
förebyggande frågor och deltar på gemensamt möte mot Våldsbejakande extremism med
Hudiksvall 25 januari. Arbetet med frågan Vådsbejakande extremism bör implementeras i
respektive verksamhet lokalt genom verksamhetschefer som ingår i redan befintliga grupper.
Därefter ett bildande av en arbetsgrupp för området.

Åtgärder
Att rådet godkänner informationen
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Rådet godkände information och får en återkoppling på rådet 8 april på förslag av
arbetsgrupp.

3.5. ANDT
Alkohol, narkotika, doping och tobaksarbetet framåt
Folkhälso- och ungdomssamordnaren kommer från 2019 att arbeta övergripande med ANDT
området. Ungdomssamordningen överlämnas till fritidskonsulenten. BRÅ, folkhälso- och ANDT
samordnaren blir bland annat kontaktperson för ANDT samverkan med Länsstyrelsen samt
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ansvarig för CAN undersökningen. Metoden Tobaksfri duo kommer elevhälsan och
högstadieskolan att samverka för ett ANDT förebyggande arbete i skolan och det är två
representanter från vardera verksamhet åker på Kick off med Tobaksfri duo 4 februari. Tips på
hur vi kan nå målet Rökfritt Sverige 2025 som vår kommun skrivit på - se filmklipp.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/rokf...

Åtgärder
Att rådet godkänner informationen
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Rådet godkände informationen

3.6. Näringsliv i samverkan med kommun och polis
Näringslivet är en resurs för förbättrad lokal lägesbild, med lösningar och åtgärder genom
samverkan mellan kommun, polis och näringsliv.
Näringslivschefen tar med sig inbjudan till sin verksamhet om webbkonferensen 31 januari.
"Näringslivet är en resurs för förbättrad lokal lägesbild, med lösningar och åtgärder genom
samverkan mellan kommun, polis och näringsliv."

Åtgärder
Förslag att samhällsutveckling och kommunikations chefen delger berörda om
webbkonferensen och för deltagande anmäler sitt deltagande.
Ej angivet

Hans-Åke Oxelhöjd

Beslut
Rådet godkände förslaget.

3.7. Säkerhet
Säkerhetssamordnaren informerar om övningar som kommer att ske under 2019 och den övning
som vi haft samt information om kommande RSA (Risk och sårbarhetsanalyser) som skall göras
under 2019.
Säkerhetssamordnaren informerade att det kommer att genomföras RSA (Risk och
sårbarhetsanalys) tillsammans med äldreomsorgen i samverkan med verksamhetschefen för
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Vård och omsorg. Under 2019 kommer det att genomföras en säkerhetsskyddsanalys för både
Nordanstigs Hudiksvalls kommun. 30 november, 2018 genomfördes en Snöstormsövning i
Nordanstig. Planerade övningar 2019 är: 29 ISF- prioritering av resurser, 28 juni epizooti -smitta
mellan djur och 27 september- Kärnteknisk olycka, 9 november - höststorm. Säkerhetsanalys ska
göras av kommunal verksamhet för att bli säkerhetsklassad genom att man ser över förvaring av
handlingar mm. klart 2020 enligt lag GDPR.

Åtgärder
Att rådet godkänner informationen från säkerhetssamordnaren
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Rådet godkände informationen

3.8. Alkoholtillstånd och tillsyn
Handläggaren för alkohol- och tobakstillstånd och tillsyn informerar bl.a. om Ny tobakslag från 1
juli 2019.
Ny tobakslag, 1 juli 2019 ansöka om att få sälja tobak, lika som serveringstillstånd,
försäljningsställena har från 1 juli - 1 nov. 2019 på sig att lämna in ansökan. Nya taxor har kommit
för serveringstillstånd, det finns en länk på vår hemsida till Hudiksvalls webbplats för mer
information. Påminnelse avgift för betalning av taxor är något nytt som tillkommit.
Evenemang som är på gång att söka tillstånd 2019 -Hälsingevind Bergsjöparken 20 juli,
Fråga om vem i kommunen som ansvarar för tillsyn av Läkemedel och e cigaretter kontroll,
förslag om att besluta var de ska ligga i kommunen, förslag gemensamma nämnden. I Hudiksvall
är en överflyttning preliminärt juli 2019. Tillsyn av E-cigarett ingår inte i avtalet som finns idag.
Restaurangrapporter ska lämnas in under januari. 2 personer jobbar idag med handläggning av
ansökningar för tillstånd för försäljning av alkohol och tobak i Hudiksvall/Nordanstig.

Åtgärder
Att rådet godkänner informationen från tillstånd och tillsynshandläggare för alkohol
och tobak
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
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Rådet godkände informatioen

3.9. SSPF -socialtjänst, skola, polis och fritid i samverkan
Socialtjänst
Skola
Polis
Fritid
Vilka befintliga nätverk har vi redan idag där SSPF kan ingå/utvecklas?
Verksamhetschefer från skola och socialtjänst och samhällsutveckling och kommunikation(fritid)
har påbörjat en samverkan för att utveckla SSPF. Återkoppling från deras möte på nästa råd 8
april för att koppla på polisen i samverkan.

Åtgärder
Att en återkoppling sker från mötet 15/1 på nästa möte 8 april.
Ej angivet

Hans-Åke Oxelhöjd

Beslut
Rådet godkände förslaget

4. Folkhälsa kl. 14.45-15.30 (fikapaus 14.30-14.45)
Rörelsesatsning sociala investeringsmedel
Förslag på TJUT för att revidera folkhälsoplanen 2016-2020 till de omformulerade
folkhälsopolitiska målen.
HLV (Hälsa på lika villkor) resultat presenteras
Primärvård och Vård och omsorg
Skolan och elevhälsa
Ungdomsfullmäktige

4.1. Rörelsesatsningen "Förenade i rörelse" klockan 14.45
Projektledare Ida Danielsson presenterade ett nuläge från rörelsesatsningen "Förenade i rörelse".
Det är Gnarp skola som deltar i projektet från Nordanstigs kommun, aktiviteterna ska komma
igång under våren 2019. Det har varit bra dialog med lokala föreningar som kommer att hålla i
aktiviteterna på skolan. Se bilaga för mer information om projektet.
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Åtgärder
Att rådet godkänner informationen om Förenade i Rörelse projektet
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Rådet godkände informationen.

Bilagor
Förenade i rörelse- Nordanstig.pdf

4.2. Folkhälsopolitiska mål har blivit åtta.
De åtta omformulerade nationella folkhälsopolitiska mål som antogs 1 juli 2018 presenterades
med koppling till de 11 tidigare målen där vår kommun prioriterat fyra mål 1, 2, 3 och 11 dessa
täcker in 7 av 8 mål i nya strukturen. Informationen ska gå vidare till Kommunstyrelsen för
kännedom och förslag till beslut på revidering av den lokala folkhälsoplanen 2016-2020 som idag
har de gamla målen att de ersätts av mål 1-7 istället. Den reviderade folkhälsoplanen ska ha en
koppling till Agenda 2030 som ska ligga som grund i kommunens övergripande arbete från 2020.
Se bilaga

Åtgärder
Att rådet godkänner informationen och förslaget om att folkhälsosamordnaren
informerar Kommunstyrelsen om de åtta nya nationella folkhälsopolitiska målen samt
förslag om att revidera folkhälsoplanen 2016-2020 med koppling till Agenda 2030.
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Rådet godkände informationen och förslaget om att revidera folkhälsoplanen 20162020.

Bilagor
Ny målstruktur folkhälsopolitik.pptx

4.3. Hälsa på lika villkor
HLV är en nationell enkät som vi tillsammans med Regionen deltar i vart tredje/fjärde år.
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Folkhälsosamordnaren presenterade några lokala siffror från resultaten i HLV enkäten (Hälsa på
lika villkor) 16-85 år som gjordes 2018. Resultaten är indelade i levnadsvanor, livsvillkor och
hälsa. Vad man kan se som sticker ut i Nordanstig är att vi skulle behöva röra oss mer, äta mer
frukt och grönt, vi känner oss trygga men dock med en stor skillnad mellan könen och när det
gäller hälsa så har nästan 40% av kvinnorna och nästan 30% av männen långvarig sjukdom,
drygt 20% av kvinnorna och drygt 10% av männen har symptom på psykiskt ohälsa. Dialog om
hur vi ska använda resultaten från undersökningen i våra verksamheter, förslag att
verksamheterna bjuder in folkhälsosamordnaren för en presentation och dialog om resultaten
som berör respektive verksamhet.

Åtgärder
Att rådet godkänner informationen om resultaten av Hälsa på lika villkor
undersökningen 2018.
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Rådet godkände informationen

4.4. Primärvården och Vård och omsorg
Enhetschefen för primärvården återkopplar från verksamheten och "Nära vård projektet".
Verksamhetschefen för Vård och omsorg informerar om kommande projekt och plan för 2019.
En utredning har bidragit till ett beslut att inrätta 5 mobila sjukvårdsteam i regionen, i projektform
har man nu utökat teamet där Nordanstig är med. Målgrupp Vuxna människor kontakt via, en
läkare sjuksköterska och terapeut, biståndshandläggare, gör, akut SIP (Samordnad individuell
plan), läkemedelsgenomgångar, uppföljning hemgång, provtagning. Patienten går via
hälsocentralen, eller 1177. Punktinsatser. Teamet arbetar dagtid. Just nu en resursfråga, man ser
en fördel för den äldre patienten, ett steg mot nära vården projektet. Gävle och Sandviken och
Bollnäs är också på gång. Ljusdal har bedömningsbilen, en närvårdsavdelning förslag på i
Söderhamn. Samarbete med slutenvården och Hudiksvalls kommun. Görs det
kostnadsjämförelser på detta ?Ja, det görs.
14 februari hälsomässa 40 plus i Hudiksvall, informera personalen. Anna-Karin Holmkvist kan
kontaktas om vi vill ta del av föreläsning om hälsa för äldre.

Åtgärder
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Att rådet godkänner informationen
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Rådet godkände informationen

4.5. Skolan och elevhälsan
Rådets deltagande på föräldramöten våren 2019.
Information från elevhälsochefen om elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Barnkonventionen blir lag 2020, hur arbetar man idag? https://skl.se/demokratiledningstyrning/...
Punkten uteblev på grund av förhinder av skol- och elevhälsochef samt ersättare.

4.6. Ungdomsfullmäktige
Återkoppling från Ungdomsfullmäktige 19 november 2018.
I bifogat dokument finns minnesanteckningar från Ungdomsfullmäktige (UF) 19 november. Nästa
UF är planerat till den 18 februari, 2019.

Bilagor
Anteckningar 2018-11-19.pdf

5. Konferenser och föreläsningar
Trygghetsdagen 31 januari. En konferens om samverkan mellan kommun, polis och näringsliv i
lokalt brottsförebyggande arbete. Webbsänds. SKL
Radikalisering och våldsbejakande extremism, 1 februari Bollnäs
Hearing om det lokala brottsförebyggande råden i Gävleborg 13 februari, Bollnäs.

Bilagor
Program Trygghetsdagen 31 jan 2019.pdf

6. Övriga frågor och information
Information och dialog om "Drive for Life"

10/11

Fritidskonsulenten delgav en presentation om "Drive for Life" som också är med som aktivitet i
Medborgarlöftena 2019-2020.

Åtgärder
Berörda verksamheter läsa på om Drive for Life till nästs möte och komma med
förslag på hur vi ska arbeta med det i Nordanstig.
Ej angivet

Andreas Mossnelid

Beslut
Rådet godkände informationen samt förslaget.

Bilagor
Drive for life.pptx

Monica Olsson
Ordförande

Christin Hubenette
Sekreterare

Lena Svensson
Justerare
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