Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)
Minnesanteckningar
Fredagen den 14 september 2018
Kl. 09.00-12.00
Plats: Förvaltningshuset Hudiksvall (Trädgårdsgatan 4), sammanträdesrum: Biblioteket
Deltagare:
Jan Lahenkorva, Region Gävleborg
Erika Engberg, Bollnäs kommun
Jan Myléus, Gävle kommun
Charliene Kiffer, Hudiksvalls kommun
Sören Görgård, Ljusdals kommun
Kerstin Almén, Sandvikens kommun
Isabel Hildén, Söderhamns kommun
Petra Modée, Region Gävleborg
Carl-Ewert Olsson, Region Gävleborg
Saknade representanter vid mötet:
Ockelbo kommun
Hofors kommun
Nordanstigs kommun
Ovanåkers kommun
Sammanställning över mötesdeltagande bifogas minnesanteckningarna
Sekretariat samt övriga tjänstepersoner:
Pernilla Spåls, Länsstyrelsen
Josefine Wennelin, Gävle kommun
Camilla Gilljam, Sandvikens kommun
Jenny Alvolin, Hudiksvalls kommun

1. Mötet öppnas
Jan Lahenkorva hälsar välkommen och öppnar mötet

2. En god och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (2017/18:249)
Presentation Josefine Wennelin, Gävle kommun. Bildspel bifogas minnesanteckningarna.
Reflektioner från ledamöter:
Hur ska man få ihop det praktiskt? Hur kan NSFG vara ett redskap i arbetet? Måste vi ha så
många olika nätverk? Kan inte NSFG och arbetet inom Välfärd samordnas bättre?
Ingen brist på mål och idéer, men en kunskapsbrist (främst angående Agenda 2030 och hur
den ska användas i kommunerna).
Många mål och strategier att förhålla sig till missar helheten. Svårigheten är att implementera
ut i alla verksamheter. Resurser och personal bör avsättas.
Segregeringen som finns är en av anledningarna till valresultatet? Segregation är ett
folkhälsoproblem.
Bollnäs inventerar de processer som pågår internt och i civilsamhället. Var finns sprickorna?
Måste börja underifrån. Var sviktar det, vi måste se till att alla hamnar inom välfärdsnormen,
initiera kunskapen och öka sambandet.
Sammanfattning: Verktygen finns, vi förmår inte använda dem. Kommunernas ekonomiska
utmaningar försvårar. Fullt upp med att hitta smarta besparingar. Höja blicken, se bortom
budget.

3. Socialt och ekologiskt hållbarhetsarbete i Hudiksvall
Jenny Alvolin (strateg social hållbarhet) och Åsa Terent (miljöstrateg) presenterar
Hudiksvalls kommuns hållbarhetsarbete. Bildspel bifogas minnesanteckningarna. Se också:
https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun--politik/Styrdokument-och-planer/Hallbarhet.html

Hållbarhet på två minuter: https://www.youtube.com/watch?v=UwXRjbtkEek
Kartlägga kommunens processer, vad främjar/hindrar hållbarhetsarbetet?
Tydlig ledning och styrning behövs samt en tydlig samverkan.
Har arbetat med kommunens verksamhetsgrupp (chefer) om hur hållbarhetsprinciperna ska
implementeras. Arbetat med kompetens, organisation m.m.
Hur kan det hållbara kontoret se ut i framtiden och hur ser det ut idag. Hur reser vi, vilka
produkter nyttjas? Hur lågt ifrån hållbarhet är vi idag? En kreativ process för att se hur
kommunen kan uppnå det som önskas, hitta lösningar och prioritera utifrån det som är
möjligt.
Verktyg för hållbarhetsanalys finns på Hudiksvalls kommuns hemsida: http://hudiksvallspservice.azurewebsites.net/api/Documents/17382?documentLibraryUrl=Hudiksvall&folderUrl

Reflektioner från ledamöter:
Social och ekologisk hållbarhet har betydligt längre perspektiv än budgeten.
Utmaning - inte sitta fast i gamla strukturer. Vad kan vi prioritera bort idag för att satsa
långsiktigt. Borde tas ett nationellt ansvar i regeringen.
Hudiksvall arbetar över förvaltningsgränserna vilket är viktigt i detta arbete.

4. Skillnader i livsvillkor och levnadsvanor i Sandvikens Kommun
Camilla Gilljam, Sandvikens kommun, presenterar kartläggning över ojämlikhet i hälsa
mellan geografiska områden i kommunen. Bildspel bifogas minnesanteckningarna.

5. Familjecentraler i Gävleborgs Län
Ulrika Heimer, Familjecentralen i Ockelbo och Karin Berglund, Familjecentralen i Sätra
presenterar sina verksamheter och informerar om familjecentralerna i länet. Bildspel bifogas
minnesanteckningarna.
Reflektioner från ledamöter:
dialog kring behovet av jämlika satsningar i hela regionen, förutsättningar och insatser skiljer
sig mycket åt. Vikten av att det finns förutsättningar att arbeta ihop och inte endast
samlokalisering. BVC förutsättningar att kunna vara en del av samarbetet i vardagen lyftes
upp som en utmaning, utifrån att relativt ofta får nya direktiv att förhålla sig till (betoning på
att viljan finns men kopplat till förutsättningar) Uppföljning av familjecentralernas arbete från
ledningsgrupper-styrgrupper-till politik var något oklar.

6. Omvärldsbevakning – lärande exempel tidiga insatser
Region Gävleborg
Hälsostöd är en modell enligt SKL. Samarbete med Arbetsförmedlingen med personer i
Etableringsuppdraget. Syftar att ge stöd vid lindrig eller måttlig ohälsa. Träffar med olika
teman kring hälsa (både fysisk och psykisk).
BVC arbetar med utökat antal hembesök. Målsättning att nå större antal barn. Även utökning
av samarbetet med Folktandvården.
Arbetet med sociala investeringar fortsätter. Syfte att uppmuntra till nytänkande. Fler som
arbetar förebyggande och främjande. Genomfört en utbildning och skrivarstugor kommer
hållas till hösten. Sista ansökningsdag för sociala investeringar är 181130.
Bollnäs
En frisk generation. 163 personer ingår just nu i detta. En projektledare bedriver fysisk
rörelseverksamhet och gemensam middag. Två skolor i centrala Bollnäs deltar, gäller elever i
årskurs två och deras familjer. En kväll i veckan per skola samt en gemensam aktivitet på
lördagar.
Trygghetsdag med polisen i oktober, samarbete mellan polisen och pensionärsföreningar.
Håller fast vid Öckerömodellen, undersökningen görs varje år.
Hudiksvall
Inget ytterligare än tidigare presenterat (se punkt 3).
Gävle
Lyfter fram förebyggande enhetens arbete som ett gott exempel, där flera verksamheter idag
finns samordnade. Samt deras aktiva arbete med att nå ut till målgrupper, genom b.la sociala
medier. Exempel pågående arbete:
- Föräldragrupper – enkla åtgärder att nå ut till många. Olika fokusgrupper, t.ex.
språkgrupper och tonårsföräldragrupper.
Grinden – stöd för barn och unga som har det jobbigt hemma

Agera tillsammans - ett våldspreventionsprogram för skolan, med mål att stoppa och
förebygga mäns och killars våld, anpassat för mellanstadiet.
BIG utbildar hur man agerar kring ett barn som man oroar för.
Familjepodden – podd i föräldraskap
Sociala frukostar - samlar civilsamhället som arbetar ideellt och bjuder på frukost (jmf
företagarfrukost). Satsningen utgår ifrån enheten för social hållbarhet
Söderhamn
Familjecentral
Skapar ny förebyggandeenhet – treårigt projekt som ligger under marknads- och
socialförvaltning.
Ljusdal
Arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa. Ingen samordnare i Ljusdal just nu.
Fortsätter arbetet med att införa rökfri arbetstid.
Styrgruppen för Folkhälsa och Trygghet har fokus våld i nära relation och hedersrelaterat
våld – tidig upptäckt. Håller på att ta fram ett projekt kring detta. En föreläsning på ämnen
Hedersrelaterat våld kommer genomföras.
Sandviken
Valambassadörer har arbetat innan valet för att öka valdeltagandet bland förstagångsväljare.
Kartläggningen om ojämlik hälsa ligger till grund för kommunens ansökan till regeringens
stöd ”Stärka 32 kommuners arbete för att minska segregationen - riktad utlysning”
7. Övriga frågor
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen informerar att beslut på nationell nivå har fattats att Gävleborgs län kommer att
vara ett av fyra pilotlän för ett Resurscentra. Resurscentra kan vara en fysisk plats dit personer
som utsatts för våld av närstående kan vända sig för att få stöd, råd och vägledning. Fokus
kommer att vara unga 13–26 år som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld
och/eller förtryck. På resurscentra är tanken att relevanta aktörer finns samlade för att möta
målgruppen. Nästa steg i processen kommer att skapa forum för dialog med aktörer och
beslutsfattare. Se bifogad förstudie.
Ny strategi för föräldraskapsstöd är antagen.
Övrigt
Ledamöterna diskuterade kring de olika nätverk som finns i regionen/länet. Behövs alla dessa
nätverk eller kan man slå ihop några? Förlag och önskan om att bjuda in nätverk Välfärd till
kommande träff lyftes fram.

8. Nästa möte
9 november kl. 09.00-12.00 i Söderhamn.

