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KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FOLKHÄLSORÅDET

Sammanträdesdatum 2017-01-30

Plats och tid:

Förvaltningshuset, Mus-Olle
Måndag 30 januari 2017, kl 09.30 – 12.00

Beslutande:

Maria Söderberg (C)
Björn Hammarberg (M)
Niklas Rohdin (S)
Cristine Persson (C)
Karin Wallén (C)
Jörgen Blom (V)
Birgitta Lundgren
Anna Berkestedt-Jonsson
Matz Norrman
Ulla Schill
Jesper Lindgren
Jonas Törngren
Rolf Pehrsson

Sida 2

Ks ordförande/mötesordförande
Ks 1:e v ordförande
Ks 2:e v ordförande
SABY, ordförande
BUN, ordförande
Ks-ledamot
chef BoU-förvaltningen
chef Socialförvaltningen
IFO-chef Socialförvaltningen
chef SABY-förvaltningen
KLF, vik ungdomskultursamordnare
KLF, kommundirektör
KLF, folkhälsosamordnare / sekreterare

Övriga
deltagande:

Christer Höglund
tf kommunpolis, lpo Jämtland Härjedalen
Helene Christmansson Försäkringskassan Jämtland

Utses att justera:

Jörgen Blom

Justeringens
plats och tid:
Underskrifter

Sekreterare:

……………………………………………

Paragrafer: 1

-4

Rolf Pehrsson
Ordförande:

……………………………………………

Maria Söderberg
Justerande:

…………………………………………………………………………………………………………

Jörgen Blom

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Folkhälsorådet - med ett barnperspektiv och brottsförebyggande perspektiv

Sammanträdes
datum:

30 januari 2017

Datum för anslags
uppsättande:

Datum för anslags

9 februari 2017

nedtagande:

1 mars 2017

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunstyrelsen, Krokom

Underskrift:

…………………………………………………..

Rolf Pehrsson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FOLKHÄLSORÅDET

Sammanträdesdatum 2017-01-30

Sida 3

FHR § 1

Medborgarlöften 2017
Folkhälsorådet föreslår
att överlämna förslaget med Medborgarlöften 2017 inkluderande föreslagna
revideringar till Kommunstyrelsen, 8 februari, för beslut.
Ordförande tackar för polisens lämnade information och efterföljande diskussioner
bland rådets ledamöter.

Medborgarlöften
Christer Höglund, tf kommunpolis lokalpolisområde Jämtland Härjedalen föredrar.
Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens nya styrmodell och ett sätt för
polisen att komma närmare medborgaren. Arbetsmetoden bygger främst på
momenten medarbetardialog, medborgardialog och kommunikation av
medborgarlöften i samverkan med kommunen.
Under sommaren och hösten 2016 genomförde polisen och kommun ett antal lokala
möten med medborgarna runt om i kommunen. Detta har kompletterats med en
lägesbild som tagits fram genom polisens underrättelser och medarbetarsamtal
En god lägesbild av problem medborgarna upplever kunde mejslas fram. Av detta
har sedan polisen och kommunen i samverkan definierat ett brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete att gemensamt arbeta med under 2017.
Beskriven lägesbild tydliggör följande tre prioriterade fokusområden:
- trafiksäkerhet
trafikkontroller med fokus på hastighet, beteende och
alkohol/drogonykterhet, samt förebyggande aktivitet
tillsammans med föreningsliv och kommun
- ungdomar
förebyggande aktiviteter i skolbesök, fjällsäkerhetsutbildning
och stödjande av föräldraengagemang med kommunen
- stöld/inbrott
ökad synlighet genom patrullering och ökade personliga
kontakter med handeln
Generellt vill medborgarna ha en synligare polis och det har polisen tagit i beaktande
när de har tagit fram sina löften.
Diskussionen i Folkhälsorådet tar bland annat upp värdet av kontakter med enskilda
skolor när aktiviteter planeras, Grannsamverkan som en dialogfrämjande åtgärd med
medborgarna, brottsutredningsproblematiken inom polis- och åklagarmyndigheterna
samt drogförebyggande verksamheter.
Presenterade Medborgarlöften skall vävas samman med kommunens åtaganden och
båda parter är överens om att lista så många aktiviteter som man tror sig klara av
detta första år, samt att närheten till lokala kontakter är av stor vikt för ett
framgångsrikt arbete.
Ärendet har behandlats tidigare i FH-rådet 2016-05-31 och 2016-11-07.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FOLKHÄLSORÅDET
FHR § 2

Sammanträdesdatum 2017-01-30

Sida 4

Folkhälsoplan 2017 - 2018
Folkhälsorådet beslutar
att skicka ut det reviderade folkhälsoplaneunderlaget på remiss till nämnder och
externa parter för genomsyn och kompletteringar
att remisstiden sträcker sig fram till 31 mars och återkopplas till
folkhälsosamordnaren för sammanställning
att ärendet återkommer för beslut i folkhälsorådet 8 maj

Jonas Törngren, kommundirektör, föredrar framtagning och styrsystem i den nya
folkhälsoplanen 2017 – 2018.
Krokoms kommun ska vara en attraktiv kommun att leva, vistas och driva verksamhet
i. Ett gott folkhälsoarbete som genomsyrar alla verksamhetsområden är grunden till
hållbarhet där människor trivs och mår bra samt känner sig trygga och säkra ur ett
långsiktigt perspektiv.
Krokoms kommun är både en pendlings- och glesbygdskommun i Sverige.
Inom folkhälsorådet beaktas särskilt barns och ungas tillvaro och utveckling genom
Barnkonventionen som en viktig grund i kommunens förebyggande arbete.
Krokoms kommuns folkhälsoplan återspeglas i Jämtlands läns folkhälsopolicy
2016 – 2019, ”Vår hälsa – Länets möjlighet” och dess 4 utvecklingsområden ”Trygga
uppväxtvillkor”, ”Utbildning och arbete”, ”Hälsofrämjande miljö” samt ”Delaktighet och
inflytande”.
Folkhälsoplanen skall spegla Krokoms kommuns strategier och prioriteringar
framförallt genom Kf:s budgetdokument 2017. Syftet är att förebygga och främja
befolkningens hälsa under perioden 2017 – 2018. Det visas genom att koppla
samman kommunens vision, övergripande mål, nämndmål och folkhälsorådets årliga
inriktningsförslag i genomförandeplaner, externa samverkanspartners
målformuleringar etc. Uppföljning sker genom kommunens planerings- och
uppföljningssystem ”Stratsys” och utpekade fokusenkäter.
Sammanträdet behandlar framtagen handlingsplan i detalj med föreslagna aktiviteter
som härrör sig till de fyra utvecklingsområdena. Detta resulterar i revideringar som
folkhälsosamordnaren sammanställer och skickar ut på en remissrunda till nämnder
och externa parter. Ett återkopplande svar önskas från alla parter senast den 31
mars till folkhälsosamordnaren. Efter sammanställning av inkomna kompletteringar
skickas underlaget ut till folkhälsorådets ledamöter 2 veckor före sammanträdet i maj.
Ärendet har behandlats tidigare i FH-rådet 2015-11-23, 2016-02-01, 2016-05-31 och
2016-11-07.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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FHR § 3
Prioriterade enkäter 2015 och tillsvidare
Folkhälsorådet beslutar
att följa upp och värdera vilka fokusenkäter som skall vara vägledande indikatorer i
kommunens uppföljning av folkhälsoarbete. Det krävs samsyn bland ”alla” länets
kommuner om genomförande och uppföljning för att enkäterna fortsatt skall
prioriteras.
att följa FolkhälsoZ intresseuppföljning av länsövergripande enkäter bland
kommunernas samverkansorgan (BUZ, SVOM, KulturZ), samt kommande
ställningstaganden i Regionala SamverkansRådet.

Bakgrund
I Folkhälsorådets sammanträde 2015-09-21, §7 behandlades enkätfrågan och där
man bestämde att dessa enkäter skall bli vägledande indikatorer i vårt
uppföljningsarbete.
Prioriterade enkäter från och med 2015 är;
• LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor)
Målgrupp: årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2.
Uppföljning: vart 3:e år. (senast genomförd 2012)
• CAN (ungdomars alkohol- och drogvanor, Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning)
Målgrupp: årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2
Uppföljningsmål: vart 3:e år (senast genomförd 2012)
• Elevhälsosamtalet i skolan (intervjubaserat via skolhälsovården,
Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen)
Målgrupp: förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och gymnasiet årskurs 1
Uppföljningsmål: årligen
• Trivsel i skolan (trygghets- och kränkande behandling, Barn- och
utbildningsförvaltningen)
Målgrupp: årskurs 3 – 9
Uppföljningsmål: årligen
• Hälsa på lika villkor (vuxenenkät, befolkningens självskattade hälsoläge,
Statistiska Centralbyrån)
Målgrupp: 16 – 84 år
Uppföljningsmål: vart 4:e år (senast genomförd 2010)
Ett viktigt moment att uppmärksamma är återförandet av resultat till målgruppen som
svarat på riktad enkät. Resultatet(-en) ska även synbart kopplas tillbaka till vårt
målarbete om det ska vara av värde för det långsiktigt förebyggande arbetet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
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FHR § 4
Övrigt – tack till Helene Christmansson, Försäkringskassan
Kommunstyrelsens ordförande tackar för ett intressant och väl genomfört
sammanträde med tydlig framtidsinriktning.
Avslutar med att hälsa Helene Christmansson tillbaka i vårt nästa sammanträde.
Kommundirektören tackar särskilt vår möjliga nya externa samverkanspartner
Försäkringskassan, Helene Christmansson, som gästat sammanträdet.
Helene tackar å sin sida för inbjudan och att det varit intressant att få ta del av vårt
folkhälsoarbete.
Helene ser att Försäkringskassan kan tillföra kvalitativa områden av värde för att
hjälpa till med utvecklandet av vårt folkhälsoarbete.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

