BRÅ- och Folkhälsoråd

2017-04-03

Deltagare
Christin Hubenette (Organisatör), Monica Olsson, Kenneth Larsson, Anna Haapala
(Frånvarande), Torbjorn Hallberg, Fredrik Pahlberg, Eva Klang (Frånvarande), Patrik
Björk, Natrix (Frånvarande), Mickevonm (Frånvarande), Laila Hellberg, Catarina
Westrin (Frånvarande), Thomas Wiik (Frånvarande), Stefan Tronnhagen, Johan
Gramenius, Engstromamanda (Frånvarande), Johannes-P Persson (Frånvarande)

14:00-16:30
Holeby

Protokoll
1.

Länsstyrelsen
Monica öppnar mötet, och hälsar alla välkomna.
Kenneth Larsson utses till justerare.
Nelli samordnare från Länsstyrelsen, Bakgrund Allas vårt ansvar 1996, nu tillsammans mot brott.
Skapar nationell, regional samordnare förbättra det lokala arbetet. BRÅ fick ett uppdrag hösten
2016- Länsstyrelserna stå för den Regionala samordningen- "Råd för framtiden" delas ut på möte.
Lokal nivå- råd, kommunens lokala samordning, kommunpolis.
Förordningsstyrd på Länsnivå- liknande ANDT strategin- fråga om vilken lagstiftning det kopplas till
regeringsformen 8kap 7 §. Kunskapsbaserat. BRÅ centralt har medel till uppföljningar av åtgärder.
Rollen som lokal samordnare i kommunerna diskuterades.
Tvåårsperiod, regional samordning långsiktigt inget slutdatum. Social brottsprevention, situationella
prevention, rutinaktivitetsteorin, förändringsbarometern visas. Rapport Har vi kommit närmare
medborgarna?
Nationella programmet Tillsammans mot brott- Program för minskad segregation 2017-2025. .
Sociala tilliten diskuterades. Regeringens målsättning-. Nationella trygghetsundersökningen
presenterades NTU 2006-2016. Regionala medelvärden visades. Uppfattning brottsutveckling
längre högre utfall än riket. Många frågor utifrån polisens sida. Första träffen med kommunernas
samordnare för det brottsförebyggande arbetet i Regionen torsdag 6 april i Söderhamn. Fråga om
internet kommer att finnas med i nästa mätningen. Fråga vad vill vi skicka med Nelli- tydligt när
Länsstyrelsen håller i. Skolans uppdrag hur det faktiskt är.
Fråga om det finns material i någon utbildningsform? Nelli, svarar att hon kan komma ut till
personalen på skolorna.
ÅTGÄRDER

Skicka ut PP presentationerna och
länkar från Länsstyrelsen till rådets
representanter

SLUTDATUM

ANSVARIG

Christin Hubenette

BESLUT
Kenneth Larsson justerare

2.

Folkhälsa
2.1.

Sommarlovsaktiviteter
Flygblad föreningsträff Grängsjö 2017.pdf
Kommunen har ansökt och beviljats 175 626 kr från MUCF (myndigheten för ungdomsoch civilsamhällsfrågor) för att tillsammans med föreningar anordna gratis
sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år. 4 april anordnas en föreningsträff
av kommunen i samverkan med integrationsförening i Nordanstig och föreningsrådet där
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man bland annat ska presentera och ha dialog med föreningarna om vilka sort aktiviteter
som kan anordnas sommarlovet 2017.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

Återkoppling på rådet i maj vilka
aktiviteter som kommer att anordnas
sommarlovet 2017.

2.2.

ANSVARIG

Christin Hubenette

LUPP
Information om LUPP 2016.docx
Nordanstigs kommun har deltagit i LUPP undersökningen 2010,2013 och 2016. Den
genomförs i Regionen och det är åk 8 och år 2 gymnasiet som deltar på undersökningen.
Svarsfrekvensen för Nordanstigs kommun åk 8 var 2016 93% och 61% år 2 gymn.
Resultaten av undersökningen presenteras inom områdena delaktighet och inflytande,
fritid och kultur, Ungas försörjning och framtid och trygghet och hälsa. Sammanfattning av
resultaten 2016 i jämförelse över tid åk 8 och år 2 gymnasiet kommer att finnas på
kommunens och Region Gävleborgs webbplatser. Ungdomssamordnaren kommer att
presentera resultaten för skolpersonal och elevhälsan under våren. Några från elevrådets
representanter ska tillsammans med ungdomssamordnaren utifrån resultaten forma ett
ungdomspolitiskt handlingsprogram.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

Skicka ut sammanställning till rådets
representanter

2.3.

ANSVARIG

Christin Hubenette

Folkhälsoprojekt
Information regionala utvecklingsmedel.pdf
Regionala projektmedel att söka från Region Gävleborg för 2017 är slut men det går att
söka för 2018 i samverkan med Regionen och andra kommuner. Regionen bidrar maximalt
med 50 % av projektets totala kostnader. Rådet pratade om att se över vad som gör idag i
kommunen och utveckla de folkhälsoinsatser som redan görs för 2017.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

Informationsunderlag om medel som
går att söka skickas ut till rådets
representanter

2.4.

ANSVARIG

Christin Hubenette

Plan för BRÅ- och folkhälsorådet 2017
Utkast Verksamhetsplan folkhälsa 2017.docx
Grunden till verksamhetsplan för 2017 presenterades och ska fyllas med aktiviteter kopplat
till målen i folkhälsoplanen 2016-2020.
ÅTGÄRDER

Verksamhetsplanens grundmall
skickas ut till representanterna i
rådet som kan fyllas med aktiviteter
och skicka tillbaka den ifyllda till

SLUTDATUM

ANSVARIG

Christin Hubenette
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folkhälsosamordnaren som
presenterar den på nästa råd i maj.

2.5.

TobaksFRI duo framåt
Folkhälso- och ungdomssamordnaren hade möte med skolsköterska, rektor och
elevhälsochef 14 mars om TobaksFRI duos framtida arbete i Nordanstig. Kommunerna har
fått information från Regiongävleborg att folktandvården har fått i uppdrag att arbeta mer
med information om TobaksFRI duo ute i kommunerna. Ett nytt möte är inbokat 11 april för
att diskutera hur vi ska finansiera och lägga upp det lokala arbetet.

2.6.

Folkhälsa för äldre
Vi människor blir allt äldre och vi behöver tillsammans se över hur vi kan stärka äldres
hälsa.
Kampanjveckan Balansera mera som kommunen anordnat de senaste fem åren med en
dag för seniorers säkerhet under vecka 40, är ett koncept som vi kan utveckla. Förslag på
att anordna Rullator race, prova på boule mm. Folkhälsosamordnaren sammankallar till ett
planeringsmöte inför denna vecka med pensionärs - och handikapprådet.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

Bjuda in till planeringsmöte inför
vecka 40

3.

ANSVARIG

Christin Hubenette

Primärvården
Utgår

4.

Polisen
Angeltävlingen i Hassela mars 2017, polisen deltog under hela dagen på isen, lugnt på området.
och Hassela Ski under kvällen. Uppföljningsmöte efter påsk med Hassela Ski.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

Uppföljningsmöte med Hassela Ski efter
påsk Polisen och kommunen

4.1.

ANSVARIG

Monica Olsson

Medborgarlöften
Johan Gramenius presenterade medborgarlöften för 2017 som rådet godkände.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

Polis och kommun skriver under
medborgarlöftena som ska upp för
beslut i KS,

4.2.

ANSVARIG

Monica Olsson

Handlingsplan tillhörande Samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun.
Handlingsplanen tillhörande samverkansavtalet mellan polis och kommun presenterades.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG
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fastställa handlingsplanen där polis
och kommun skriver under.

5.

Johannes-P Persson

Socialtjänst och Skola
IFO chefen informerade att socialtjänstens anmälningar ökat med 100%, frågor om hur den
gemensamma socialjouren fungera. Man jobbar på för att rekrytera fler socialsekreterare.

5.1.

Samverkan
Kickat igång igen, samverkan har förbättrats mellan skola och socialtjänst,

5.2.

Drogpolitiskt handlingsprogram
TJUT Drogpolitiskt handlingsprogram 2016-2020.docx, Drogpolitiskt Handlingsprogram
2016-2020 reviderad.docx
Lämnas till Ledningsgrupp för vidare beslut i Ledningsutskottet.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

Skicka över tjänsteutlåtande och
underlag om antagande av det
lokala drogpolitiska
handlingsprogrammet för 2016-2021

5.3.

ANSVARIG

Christin Hubenette

säkerhetssamordnare Torbjörn Hallberg
Säkerhetssamordnaren Torbjörns tjänst diskuteras, vad vill KC att han ska göra i
Nordanstigs kommun- brottsprevention, säkra besöksrum. Man håller på att se över
säkerheten inför valet 2018.
Alkohol- och tobakshandläggare informerade att restaurang Måsen har bytt ägare och det i
sommar öppnar en liten Sjökrog i Sörfjärden de har ansökt serveringstillstånd. Lägga
Lailas ärenden tidigt på nästa möte. Var alkohol- och tobakshandläggarens tjänst ska
tillhöra för verksamhet ligger just nu på is.

6.

Konferenser och föreläsningar
Förhand_Förebygg2017.pdf
Förebygg i Gävleborg 2017 17 maj i Bollnäs. Föreläsningar, seminarium, mässa och utställningar
om bl. a normer i allmänhet, narkotikarelaterad död,, panelsamtal kring den ökande
narkotikadödligheten. Länsstyrelsen, IOGT- nto Gävleborg,NBV Gävleborg, Bollnäs, Gävle
Söderhamns kommuner är arrangörer.
ÅTGÄRDER

Skicka ut det uppdaterade inbjudan när
det detaljerade programmet kommer ut.
Se över vilka som deltar från
Nordanstigs kommun.

7.

SLUTDATUM

ANSVARIG

Christin Hubenette

Övriga frågor och information
Inga övriga frågor.
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8.

Protokollet justeras
8.1.

Ordförande Monica Olsson

8.2.

Sekreterare Christin Hübenette

8.3.

Justerare Kenneth Larsson
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