BRÅ- och Folkhälsoråd

2017-05-22

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

14:00-16:30
Rum 6 Källaren

Protokoll
1.

Mötet öppnas
Monica öppnar mötet och hälsar alla välkommen och inledde mötet med en presentationsrunda.

1.1.

Utse justerare
Michael Löfdahl

2.

Folkhälsa
2.1.

Region Gävleborg
Karin Bjellman och Camilla Larssen som är folkhälsostrateger på Region Gävleborg
presenterar sig, dialog om folkhälsosatsning, vi informerade dem att fritidskort för våra
ungdomar börjar gälla från hösten 2017. Folkhälsosamordnare i kommunen informerade
om nuläget gällande folkhälsoarbetet i kommunen där vi har ett stort föreningsliv och att vi
arbetar med att öka samverkan för förbättrad folkhälsa. Camilla presenterar
hälsokalkylatorn och det förebyggande arbetet inom området. Alkoholvanorna i vår
kommun diskuterades där Hälsa på lika villkor 2014 visar på att 24% av männen har ett
riskbruk och de vill inte ändra sina alkoholvanor. Polisen informerade att de ska ha ett
möte med alkoholhandläggarna för att diskutera alkoholkonsumtion i Hälsingland.
Dialog om att få igång "Hitta ut" i vår kommun i samverkan med föreningslivet.
Friskvårdssatsning och likabehandlingskrav diskuterades.
Sociala investeringsfonden håller på att ses över i Regionen.
Camilla visar kampanjen Säkra solvanor, nationell satsning kopplad till
cancerpreventionsplan. Nå ut med information till befolkningen. Gävleborgs miljömål.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Att hälsokalkylatorn och säkra
solvanor delges till rådets
representanter.
BESLUT
Folkhälsosamordnaren skickar ut bildspel med hälsokalkylatorn och säkra solvanor.

2.2.

LUPP
Ungdomssamordnaren presenterade affischen som tagits fram utifrån LUPP ( lokal
uppföljning av ungdomspolitiken) med Nordanstigs ungdomars resultat.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG
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Bilaga med LUPP affischen skickas
ut till rådets representanter.
BESLUT
Rådet godkände informationen.

2.3.

Sommarlovsaktiviteter 2017
Vi fick i år 175 626 kr från MUCF ( Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor)
dessa medel har fördelats på ansökningar från föreningar.
Årets aktiviteter för barn och unga 6-15 år är Sommarsimskola på Gårdsjöns badplats,
Familjekvällar med simmärkestagning på Hassela Äventyrsland, Dansevent med Bergsjö
Dansstudio, Sommarfest på Bergsjöparken 2 juli, Sörfjärdens Golfklubb- Lär dig golfens
grunder, Ridläger med Harmångers Ridklubb och Bussresa till Furuvik.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Att rådet godkänner informationen
BESLUT
Rådet godkände informationen

2.4.

Plan för BRÅ- och folkhälsorådet 2017
Utkast Verksamhetsplan folkhälsa 2017.docx
Planen fylls på av respektive verksamhet och skickas tillbaka till sekreteraren som
sammanställer den och skickar ut den till berörda i slutet av juni, 2017.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Alla representanter i rådet fyller i ev.
aktiviteter som sedan sammanställs
och skickas ut av sekreteraren.
BESLUT
Rådet godkände förslaget och sekreteraren för rådet sammanställer
verksamhetsplanen när alla verksamheter fyllt i aktiviteter som sedan presenteras på
kommunens webbplats kopplat till folkhälsoplanen.

2.5.

Tobaksförebyggande arbete i kommunen
Folkhälso- och ungdomssamordnaren redogjorde Tjänsteutlåtandet som presenterats för
Ledningsgruppen gällande det tobaksförebyggande arbetet i Nordanstigs kommun för att
våra barn- och ungdomar ska ta avstånd till tobak och att kommunen står bakom
kontraktsmetoden TobaksFRI duo.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Tjutet skickas vidare till
Ledningsutskottet för beslut
BESLUT
Rådet godkände informationen och att Tjutet skickas vidare till Ledningsutskottet för
beslut.
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2.6.

Återkoppling från planeringsmöte inför Balansera mera
Folkhälsosamordnaren återkopplade från mötet med Handikapp- och pensionärsrådet 11
maj gällande "Balansera mera" kampanjen och uppmärksammar seniorers säkerhet som
beslutades att vi anordnar i Nordanstig fredag 6 oktober, klockan 10-14 på Bergsjögården,
folkhälsosamordnaren beställer hem material, förbereder annonser, kontaktar utställare,
föreläsare och för dialog med råden i planeringsskedet.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Att rådet godkänner informationen
BESLUT
Rådet godkände informationen

3.

Primärvården
Punkten utgår på grund av förhinder från enhetschefen på Bergsjö hälsocentral

4.

Polisen
4.1.

Medborgarlöften
Kommunalrådet har skrivit under Medborgaralöftet. Poliskontoret i Nordanstig bemannas
nu regelbundet, jobba mot en tryggare trafikmiljö, inventera befintlig belysning. Planera nya
medborgardialoger hösten, dialog om samverkansavtal på Hälsingerådet onsdag 24 maj.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Att råddet godkänner informationen
BESLUT
Rådet godkände informationen

4.2.

Handlingsplan tillhörande Samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun.
Målen i handlingsplanen 2017 tillhörande samverkansavtalet mellan kommun och polis är
Våld i nära relationer, brottsförebyggande arbete mot unga, ökad trygghet minskad
brottslighet. Förslag på att starta ett medborgarkontor för alla under samma tak ökad
samverkan. Samtjänst-avtal diskuteras.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Att rådet godkänner informationen
BESLUT
Rådet godkände informationen och handlingsplanen.

5.

Socialtjänst, alkoholhandläggare och säkerhetssamordnare
Utgår

5.1.

IFO chefen informerar
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Utgår på grund av förhinder

5.2.

Tobaks och alkoholhandläggare informerar
Utgår på grund av förhinder

5.3.

Punkten utgår på grund av förhinder

5.4.

CAN resultat
Utgår, men en sammanställning av CAN resultaten 2016 som drogsamordnaren förberett
skickas ut till rådets representanter.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Att folkhälso- och
ungdomssamordnaren skickar ut
bildspelet till rådets representanter.
BESLUT
rådet godkände förslaget

6.

Skolan
6.1.

Skolavslutning 2017
SAM- mässa 20 maj där många företag var representerade, engagerade praoelever åk 8-9
där sjuorna var värdar under dagen, mycket besökare. Politikerhörnan fick många frågor
under dagen. Skolan visade också upp det nya IT-rummet.
Skolavslutning 15 juni, School´s Out, i Söderhamn en elev har beviljats ungdomsinitiativ för
att anordna resan.
Torsdag 16 juni Avslutningsmiddag för åk 9, finansieras av sponsorer i år. Det har varit
några händelser som polisanmälts bl.a vandalisering på skolområde under helgen. Skolan
har varit i kontakt med byavakter, uppmaning att ringa polisen när det sker. Känslig tid för
skolområdet.
Spindelträffarna uteblivit under detta halvår. Tuff arbetssituation på skolan. Bättre
måluppfyllelse i år i jämförelse med förra året. Rekrytering av fler lärare pågår.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Att rådet godkänner informationen
BESLUT
Rådet godkände informationen från skolan

7.

Konferenser och föreläsningar
7.1.

Återkoppling från Förebygg Gävleborg 17 maj
Ordförande för rådet återkopplade från förebygg Gävleborg i Bollnäs, som bl. a innehöll
information om normer riskbruk, missbruk. Seminarium tillsammans mot nätdroger,
utbildning för utlämningsställen. Vikten av det förebyggande arbete lyftes. Viktigt med
ANDT coacher, önskas att det finns på skolorna. förslag att rådet.bjuder in Länsstyrelsen
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Västernorrland till ett råd med mer information om sitt projekt. Samarbete mellan polis och
skola viktigt lyftes 17 maj där dagen avslutades med en paneldiskussion.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Att rådet godkänner informationen
BESLUT
Rådet godkände informationen

7.2.

Luft konferens
Inbjudan_LUFT2017_april.pdf
Folkhälso- och ungdomssamordnaren informerade om kommande LUFT konferens i
Eskilstuna 14- 15 september, som är Sveriges största konferens inom tobaksområdet.
Förslog att dem som arbetar med det tobaksförebyggande arbetet i kommunen deltar på
konferensen.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Att rådet godkänner informationen
och förslaget
BESLUT
Rådet godkände informationen och förslaget.

8.

Övriga frågor och information

9.

Protokollet justeras
9.1.

Ordförande Monica Olsson

9.2.

Sekreterare Christin Hübenette

9.3.

Justerare Michael Löfdahl
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