BRÅ- och Folkhälsoråd

2017-09-18

Närvarande: Monica Olsson, Johannes Persson, Carina Ersson, Camilla Karlsson,
Catarina Westrin, Andreas Mossnelid, Torbjörn Hallberg,

14:00-16:30
Holeby

Deltagare
Fredrik Pahlberg, Christin Hubenette (Organisatör), Monica Olsson, Eva Klang,
Kenneth Larsson, Anna Haapala, Torbjorn Hallberg, Mickevonm, Laila Hellberg,
Catarina Westrin, Engstromamanda, Johannes-P Persson, Camilla Karlsson, Carina
Ersson, Andreas Mossnelid

Protokoll
1.

Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet
Ordförande öppnade mötet som sedan inleddes med en presentationsrunda eftersom det är
många nya representanter med i rådet.

1.1.

Utse justerare
Rådet utser en justerare för mötet
Camilla Karlsson utsågs till Justerare för mötet.

2.

Primärvården
Enhetschefen för Hälsocentralen i Bergsjö informerar från Primärvården
Enhetschefen för hälsocentralen Bergsjö informerade att det är lugnt där just nu och man har ett
gott samarbete med kommunen. Ett problem är att det saknas parkeringar för patienterna och det
pågår chefsbyten ovanför enhetschefsnivån och omorganisationer.
Det har varit bra bemanning på Bergsjö hälsocentral i sommaren tack vare pensionerad personal
som arbetat när ordinarie personal haft semester.
Information om nya utskrivningslagen delgavs och det blev frågor om vad ändringarna i lagen
innebär. Syftet är att förkorta vårdtiden på sjukhus genom att börja planera hemgång redan dag 1,
vårdcentralerna ska ansvara för vårdplaneringen, idag ligger den på sjukhusen. Lagen börjar träda
i kraft 1 januari 2018.
Hälsocentralen i Bergsjö kommer att utbilda flera tobaksavvänjare under hösten 2017.

3.

Tobaks- och alkoholhandläggare
Tobaks- och alkoholhandläggare ger en rapport från tillsyn och tillstånd från sommaren
Rapport från Laila via folkhälsosamordnaren
• En liten Sjökrog öppnade i slutet av maj och allt har sett bra ut när vi varit dit
• I Bergsjöparken (hade fem evenemang i sommar) drevs serveringen och vi har varit dit på
inspektion vid tre tillfällen, allt har sett bra ut.
• Hassela Äventyrsland har haft ett tillfälligt tillstånd över sommaren och allt har sett bra ut. Ev
kommer de att ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd (sommarsäsongen).
• Gamla smedjan i Stocka hade tillfälligt tillstånd till slutet sällskap i juli
• Stocka Folkets Hus har haft tillfälligt tillstånd till allmänheten vid två tillfällen i sommar
• Kommer att påbörja en tillsynsutredningen gällande en Pizzeria eftersom de har stora
skatteskulder som gått över till Kronofogdemyndigheten. Den fick i våras en erinran för
skatteskulder.
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• Kontrollköp kommer att genomföras i Nordanstig under hösten.
• Väntar på underlag från ägarna till Hassela Ski för att kunna gå vidare med utökningen de ansökt
om.
Överlag har det sett bra ut, de stadigvarande serveringstillstånden rullar på.

4.

Polisen
Kommunpolisen och områdespolisen redogör från sommaren
Ganska lugn sommar, kommunpolisen drog brottsstatistiken maj-aug trafikbrott har ökat med 60%,
förklaring kan vara att polisen varit mer i Nordanstig. Våld i offentlig miljö gått upp med 300%,
inbrott/stöld villa och fritidshus ökat mest i Hassela och skadegörelse och klotter har ökat. Bra
samarbete med kommunen för att få bukt med det sistnämnda.

4.1.

Medborgarlöften och Medborgardialog
Kommunolisen informerar om de beslutade och påskrivna medborgarlöftena för 2017
Medborgardialoger planeras just nu för hösten 2017, medborgarlöftena för 2017 är
fastställda:
Poliskontoret i Nordanstigs kommun med en placering i Bergsjö bemannas regelbundet
och har fast öppettid, en tryggare trafikmiljö skapas genom ökade trafikkontroller och en
genomlysning av trafikmiljön i kommunen, kommunen inventerar befintlig belysning och
förbättrar denna där behov finns.
. Fråga från Politiker prioriteringsfråga när det är så unga berörda polisen svarar att det
ska det redas ut skyndsamt. Fråga om rattonykterhet.
Svar: alla erbjuds SMADIT. Fråga om polisens bemanning i Hälsingland, svar att annons är
ute om återrekrytering. 25 poliser sökt sig Polisen i Hälsingland. Polisvolontärer, 20
intressenter anmälda hittills, t. ex. att finnas med på Hudik marknaden, vandra på stan och
de får tre utbildningsmoment. Nattknapp RLC Regional larmcentral önskas för
volontärerna. Vi har två nya områdespoliser i Nordanstig Tomas Erenbrant och Martin
Gustavsson.

4.2.

Handlingsplan tillhörande Samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun.
Genomgång av påskriven handlingsplan
Uppföljning av samverkansavtal diskuteras just nu för avtalet ska vara gemensamt för
Regionen med lokala handlingsplaner. För Nordanstig har handlingsplanen för 2017
skrivits på av Kommunstyrelsens ordförande och Lokalpolisen Hälsingland.

4.3.

Säkerhet
Säkerhetssamordnaren ger en nulägesrapport
Säkerhetssamordnaren har haft övning gällande våld i skolmiljö, mycket uppskattat,
Blåljusdag är planerad 27/9-17, Balansera mera 6 oktober kommer Malin Lindberg
säkerhetssamordnaren att finnas med och informerar om vad man bör ha hemma vid kris/
katastrof, synliggöra trygghetsnavet på denna dag. Jobbar med planering av x-stream 6
december som är för hela länet, största övningen sedan 2010. Fråga om sängarna som
köpts in till HVB boenden. Kolla med Bente Sandström om sängarna.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Folkhälsosamordnaren kollar upp
med Bente om sängarna.
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4.4.

BRÅ
Återkoppling från mötet som BRÅ ordnade efter vandalisering och skadegörelsen i Gnarp
Ordförande för rådet gav en återkoppling från mötet i Gnarp 16 augusti, 2017.
Föräldrarna till berörda/inblandade hade tillsammans med barnen haft möte efter
händelserna.
Det har nu varit lugnare på skolområdet i Gnarp. Föräldravandrarna försöker komma igång
igen.

5.

Folkhälsa och ungdom
Återkoppling från aktiviteter för ungdomar och konferenser som Folkhälso- och
ungdomssamordnaren varit på.
Folkhälso- och ungdomssamordnaren informerade från School`s In som anordnades för åk 7
elever och vårdnadshavare den 25 augusti på Trimavallen kl. 15-19.30 av ungdomar i åk 2
gymnasiet i samverkan med ungdomar från elevrådet på högstadiet i Bergsjö. Mycket lyckad kväll.
Återkoppling från när ungdomsstrategerna tillsammans med Regionen deltog på NUNI
konferensen 7-8 september (NUNI) "Nationella Nätverket för Ungas Inflytande" som är ett
stödjande nätverk för kommuner som vill utveckla sitt arbete med ungas inflytande.
LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) arbetet framåt pågår lokalt och Regionalt.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

Folkhälso- och ungdomssamordnaren
skickar ut underlag från NUNI
konferensen

5.1.

ANSVARIG

Christin Hubenette

Sommarlovsaktiviteter 2017
Återkoppling från sommarens aktiviteter för barn och unga 6-15 år
Ungdomssamordnaren återkopplade från sommarlovsaktiviteterna 2017. Äventyrslandet
anordnade familjekvällar, barn och ungdomsaktiviteter under sommarlovet, Sörfjärdens
Golfklubb hade " Lär dig golfens grunder två eftermiddagar i veckan under juli månad, Det
anordnades en bussresa till Furuvik av Kulturstjärnan ett femtiotal barn/ungdomar åkte,
simskola Gårdsjöns badplatsförening för, Harmångers Ridklubb anordnade ridläger. Dessa
ska nu sammanställas och redovisas till MUCF (Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällsfrågor).

5.2.

Balansera mera
Folkhälsosamordnaren redogör programmet för Balansera mera vecka 40 den 6 oktober
Fredag 6 oktober anordnas även i år Balansera mera " En dag för seniorers säkerhet" på
Kulturhuset Bergsjögården. Föreläsningar om Osteoporos, Mediciner för äldre,
föreställning av Paletten (dagligverksamhet) Mellanmålsbuffe för 40 kr, utställare, allsång,
testa din balans mm.

5.3.

Ungdomsråd
Information om Nordanstigs ungdomsråd
Ett ungdomsråd har bildats i Nordanstig och de har bildat en förening och en
Facebooksida.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG
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Bjuda in ungdomsrådets styrelse till
rådets nästa möte i november.

Christin Hubenette

Christin bjuder in styrelsen för
Nordanstigs ungdomsråd

5.4.

Återkoppling från LUFT konferensen 14-15 september
Folkhälso- och ungdomssamordnaren återkopplar från LUFT konferensen i Eskilstuna som
samordnats av Länsstyrelsen i Gävleborg.
LUFT konferensen är den största konferensen inom tobaksförebyggande arbetet i Sverige,
det var bl.a föreläsningar om tobaksförebyggande arbetet i Norge, Finland, Island och
Danmark. Från Nordanstig deltog Folkhälso- och ungdomssamordnaren, skolsköterskan
på högstadiet och tobaks- och tillsynshandläggaren.
Vi deltog på olika valbara Seminarium. Tobaco Endgame var också på plats, vi fick
information om att Region Gävleborg skrev 2016 på för Ett rökfritt Sverige 2025, förslag att
rådet arbetar för att Nordanstigs kommun skriver på som första kommun i Gävleborgs län?
ÅTGÄRDER

Förslag att Folkhälso- och
ungdomssamordnaren skriver ett
tjänsteutlåtande om att kommunen
skriver på för ett Rökfritt Sverige
2025.

5.5.

SLUTDATUM

ANSVARIG

Christin Hubenette

Fritidskonsulent informerar
Kommunens Fritidskonsulent Andreas Mossnelid berättar om sin tjänst.
Tjänst heltid med att coacha ungdomsgårdar och föreningar med ungdomsaktiviteter, han
informerade att UG Hassela är igång, i Harmånger strömmade det in barn under kvällen
men de saknar vuxna, Bergsjö och Gnarp inte igång ännu.
Sociala investeringsfonden söker just nu testpiloter till projekt, fritidskonsulenten och
ungdomssamordnaren är i dialog med Hudiksvalls i samma roll för ev. samverkan i något
projekt för att förbättra barn och ungas hälsa.

6.

Skola och socialtjänst
Information från skolorna i kommunen
Ingen rektor från skolan var närvarande

6.1.

Socialtjänsten
IFO chef redogör från verksamheten. Drogsamordnaren presenterar CAN
undersökningens resultat
Bildspel om CAN resultatet. Konsulter minskat på socialtjänsten satsning på öppenvården
bättre individanpassats stöd, finnas fältare vid vissa tillfällen, insatser snabbare.
Socialjouren Gävle, funkar hyfsat, men Gävle duktiga på att bedöma om det är akuta
ärenden.
Drogsamordnaren och folkhälso- och ungdomssamordnaren till Edsbyn 19 sep
Brottsförebyggande, Drogsamordnaren åker till Eskilstuna på Sverige mot Narkotika 20-21
sep, drogsamordnaren och folkhälso- och ungdomssamordnaren Förebygg NU 14-15
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november. Bygga vidare på Spindelträffar till SSPF (socialtjänst, skola, polis i samverkan
för Nordanstig, SSPF och SIG( social insatsgrupp) finns med i Handlingsplanen. Dokument
framtaget av specialpedagogerna i vår kommun.
ÅTGÄRDER

Få igång SSPF i kommunen, utse en
koordinator för vår kommun.
Fortsätta diskussionen med
Rektorsgruppen och
Fritidskonsulenten. Kenneth Larsson
kollar upp detta.

6.2.

SLUTDATUM

ANSVARIG

Kenneth Larsson

Elevhälsan
Nya elevhälsochefen presenterade sig och gav information. Bra med kurators
bemanningen idag, problemet att rekrytera en psykolog, arbeta mer förebyggande och öka
samverkan med socialtjänsten.

7.

Konferenser och föreläsningar
Regional mötesplats social hållbarhet 7 november i Gävle "Unga som är i, eller riskerar
utanförskap

7.1.

Rådets arbete hösten 2017
Utkast Verksamhetsplan folkhälsa 2017.docx
Plan för höstens arbete
Datum för medborgardialoger fastställs av Polisen och ordförande för rådet samt att
Folkhälsosamordnaren skickar ut verksamhetsplanen.

8.

Övriga frågor och information
Grannsamverkan och samverkan för en förbättrad hälsa bland barn och unga.
Finansiering av Grannsamverkanskyltar efterfrågas av Stöldskyddsföreningen vill att kommunen
ger bidrag till den.
Skolläkare Christina Holmqvist besökte oss för information om samverkan för en förbättrad hälsa
bland barn och unga. Kardiolog i Uppsala, Skolläkare i Gnarp och Harmånger. Oron om barn och
ungas övervikt, fysisk aktivitet. Många kommuner arbetar förebyggande inom detta område,
fetman har fördubblats sedan 50 talet. Hur ska vi arbeta vidare med detta i vår kommun? " Hitta ut"
kom som förslag.

9.

Protokollet justeras
9.1.

Ordförande Monica Olsson

9.2.

Sekreterare Christin Hübenette

9.3.

Justerare Camilla Karlsson
Camilla Karlsson
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