
BRÅ- och Folkhälsoråd
2019-04-08 13:00 - 15:30

Plats
Kommunkontoret, rum Holeby

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

1.    Mötet öppnas och godkännande av dagordningen

Ordförande öppnade mötet, presenterade dagordningen och mötet inleddes med en
presentationsrunda.

1.1.    Utse justerare
Rådet utser en justerare för mötet

Förslag att Stig Eng utses till justerare för mötet, rådet antog förslaget.

2.    Primärvården kl.13.05-13.15
Enhetschefen för Hälsocentralen i Bergsjö informerar.

Enhetschefen för Hälsocentralen i Bergsjö hade förhinder att delta på mötet på grund av ett extra
insatt möte med personalen efter att Region Gävleborg beslutat att Hälsocentralen ska gå över i
privat regi hösten 2019. Det är stor oro bland personalgruppen vad/vart dom skall jobba efter
sommaren, och det finns redan flera som sagt upp sig, så sommaren kommer inte vara lätt att
bemanna. Frågan har lyfts vidare till högre chefer.
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3.    BRÅ - och Folkhälsa kl. 13.15-14.30
Polisinformation och BRÅ 

Trygghetsvandringar 

Säkerhet

Alkoholtillstånd och tillsyn

SSPF socialtjänst, skola, polis och fritid i samverkan

BRÅ- och Folkhälsoråd hösten 2019

Ungdomsfullmäktige

Samaktiviteter

3.1.    Polisen och BRÅ samordnare
Polisen informerar om nuläget i kommunen.

Önskemål om att rådet ordnar en breddad nätverksträff med grannsamverkan och byvakter för

information från bl.a. kommunen om trygghetsvandringar och polisen informerar om

grannsamverkan. 

Förslag på en breddad trygghetsträff måndag 27 maj klockan 18-20.

Polisen presenterade brottsstatistiken för januari-februari 2019 där stöld genom inbrott i fritidshus
ökat 2019 i jämförelse med samma period 2018. Dessa har också ett samband med ökningen av
narkotika- och trafikbrotten jan.-feb. 2019. De som utfört brotten är sedan tidigare kända hos
polisen. Polisen flaggar också för att Baltiska ligor nu är i Sverige och bara på en vecka har
värdet av båtstölder uppnått 600 000 kronor bara i vårt närområde. De har också arbetat aktivt
med att få ner antalet telefonbedrägerier, vishing. Bedragarna tar nu till nya metoder för att lura till
sig pengar genom att nu vända sig till yngre personer med nya tillvägagångssätt " Unga
penningmålvakter".

Förslag att rådet anordnar en breddad trygghetsträff 27 maj för bl.a. information om grann/båt
samverkan och medborgardialog. Till denna träff bjuda in byavakter, grannsamverkan,
pensionärsföreningar och representanter i Ungdomsfullmäktige.

Förslaget antogs och BRÅ strategen förbereder inbjudan och annons.

3.2.    Trygghetsvandringar 2019
Förslag på orter och datum för trygghetsvandringar hösten 2019.

Harmånger, (Stocka Strömsbruk) måndag 23 september och Hassela onsdag 25 september.

Förslag att det bildas en arbetsgrupp som planerar vandringarna samt att rådet bjuder in

representanter från Ungdomsfullmäktige och Pensionärs- och handikappråd till de föreslagna

datumen.
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Förslagen på trygghetsvandringar i Harmånger 23 september och Hassela 25 september
presenterades och fastställdes. Dialog om att anordna en ytterligare trygghetsvandring i Stocka
och Strömsbruk under hösten 2019, förslag på datum kommer på nästa BRÅ- och folkhälsoråd
26 augusti. BRÅ strategen förbereder utskick av inbjudan till berörda deltagare samt bjuder in
Ungdomsfullmäktige, Handikapp-och pensionärsråd till trygghetsvandringarna.

3.3.    Säkerhet
Säkerhetssamordnare informerar från övningar och risk och sårbarhetsanalyser som varit hittills

2019.

Säkerhetssamordnaren informerade att de just nu gör Risk och sårbarhetsanalyser, de är nu mer
riktade till verksamheter. Dessa ska vara redovisade till Länsstyrelsen sista september drar i
Miljö- och Räddningsnämnden i maj 2019. 28 juni är det övningen, epizooti- smitta mellan djur.

3.4.    Alkoholtillstånd och tillsyn
Handläggaren för alkohol- och tobakstillstånd och tillsyn, informerar från tillsyn som gjorts samt

ev. ansökan om tillfällig alkoholservering som kommit in.

De har varit runt och informerat handlarna om nya tobakslagen, pratat och delat ut infoblad, som
träder ikraft 1 juli 2019 och i stora drag vad den innebär.

Mid Trophy har hört av sig angående att de planerar att ha lastbilsträff 24-25 maj. De
informerades att ansökan bör komma in minst en månad innan evenemanget för att de ska vara
säkra på att ev. serveringstillstånd hinner blir klart. Föreslog också att vi behöver träffas före
evenemanget och gå igenom upplägg m.m.
En man har hört av sig och meddelat att de kommer att arrendera Pensionat Mellanfjärden i tre år
och driva det som hotell, restaurang (lika som det varit tidigare). De säger att de har skickat in
ansökan om serveringstillstånd men jag har inte fått den än. Nuvarande ägare har inte hört av sig
än.

3.5.    SSPF -socialtjänst, skola, polis och fritid i samverkan
Skolchef, verksamhetschef för samhällsutveckling & kommunikation och Socialchef informerar

från mötena om SSPF ( Skola, Socialtjänst, Polis och fritid i samverkan)

Styrgruppen (verksamhetschefer och BRÅ strategen) har haft två inledande möten för dialog och
förankring i respektive verksamhet om att implementera SSPF. Ambitionen är att man kommer i
gång att arbeta efter metoden under hösten 2019.
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3.6.    Samaktiviteter
På mötet 6 februari 2019 kom arbetsgruppen för planering av samaktiviteter fram till: Lastbilsträff

24-24 maj, Cruising i Hassela 8/6, Hälsinge marknad 6-8 september.

De planerade samaktiviteterna 24-25 maj, 8 juni och 6-8 september har lämnats över till chefen
för IFO och Polisinsatschef för samordning av insatserna.

3.7.    BRÅ- och Folkhälsoråd hösten 2019
Datum för rådet hösten 2019 är 26 augusti och 18 november

Rådet beslutade de föreslagna datumen för BRÅ- och folkhälsoråd hösten 2019, måndag 26
augusti och måndag 18 november båda klockan 13:00-15:30.

3.8.    Ungdomsfullmäktige och statliga medel
Återkoppling från Ungdomsfullmäktige 18 februari 2019 och information om sommarlovsmedel

2019.

Information från Ungdomsfullmäktige utgick på grund av förhinder av föredragshållaren, men
nästa UF hålls måndag 15 april.. Statliga Sommarlovsmedel 146 000 kronor har sökts hem,
ansvarig för handläggning av dem är Ungdomsutvecklaren Andreas Mossnelid.

4.    Länsstyrelsen 14.45-15.30 (fikapaus 14.30-14.45)

Länssamordnare för ANDTS deltog på rådet och informerar om: PRODIS - (Prevention av
dopning i Sverige) metoden 100% ren träning, Nya Tobakslagen samt Tonårsparlören- Tänk om
kampanjen och till den punkten bjöds berörda verksamheter in. Underlag från föredragen
kommer att skickas ut av sekreteraren.

5.    Konferenser och föreläsningar
Kunskapsdag om cannabis 3 maj i Uppsala

Frukostdialog kring studentfester 14 maj i Gävle

Förebygg Gävleborg, i Söderhamn onsdag 15 maj

Aktuella konferenser och föreläsningar presenterades av BRÅ, folkhälso- och ANDT- strategen
och hon deltar på frukostdialogen kring Studentfester via Skype. Är fler intresserade av den kan
kontakta ovanstående som samordnare det i kommunhuset. Hittills har två från IFO ( individ- och
familjeomsorg, Ordförande i rådet och BRÅ, folkhälso- och ANDT strateg anmält sig till Förebygg
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Monica Olsson
Ordförande

 

Stig Eng
Justerare

 

Christin Hubenette
Sekreterare

 

Gävleborg 15 maj.

Bilagor
2019 - Inbjudan - skolavslutning.pdf,  Inbjudan Förebygg Gävleborg 2019.pdf,  Inbjudan till
kunskapsdag om cannabis och andra droger - 3 maj - Uppsala län.pdf

6.    Övriga frågor och information

Representanter från vårt lokala råd ska presentation Nordanstigs BRÅ- och folkhälsoarbete i
Ljusdals kommun 3 maj. 
Det kommer att anordnas analys workshop inom folkhälsa i Nordanstig 3 juni tillsammans med
glesbygdskommunerna i Regionen. Det är Region Gävleborg som står för dagens innehåll utifrån
hälsa på lika villkor resultaten. Inbjuda kommer att skickas ut till berörda verksamheter och
beslutsfattare.

Representanter från rådet kommer att delta på Öppet hus som Bergsjö skola anordnar 23/5 kl.
16- 19. Rådet kommer att lägga in medborgardialoger i samband med olika aktiviteter under året.

Bilagor
nyhetsbrev-2_-2019_regional-motesplats-social-hallbarhet.pdf
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