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Plats och tid Ivern, onsdagen den 30 november 2022 kl 09:00 

Beslutande Ledamöter 

Karin Jonsson (C) Ks ordf 

Björn Hammarberg (M) Ks 1:e v ordf 

Maria Jacobsson (S) Ks 2:e v ordf 

Andreas Karlsson (C) ordf Soc  

Jannike Hillding (M) ordf BUN 

Olof Wallgren (C) ordf SABY  

Jonas Törngren, kommundirektör 

Pernilla Oscarsson, verksamhetschef Elevhälsan 

Anna Berkestedt Jonsson, förvaltningschef socialförvaltningen 

 

 

Övriga närvarande Mariana Handler, kommunpolis, lpo JH 

Louise Öhnstedt, folkhälsosamordnare 

Justerare Jannike Hillding 

Justeringens plats och tid Krokom 9 dec 2022 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 22-28 
 Louise Öhnstedt  

 Ordförande   
 Karin Jonsson  

 Justerare   
 Jannike Hillding   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 2022-11-30 

Datum då anslaget sätts upp 14 dec 2022 Sista dag för överklagan 4 jan 2023 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kansliavdelning 
 

Underskrift 

  

 Louise Öhnstedt  
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FHR § 22 Dnr 2022-000039  

FHR - Godkännande av dagordning, utse justerare och 
föregående protokoll 

Kort sammanfattning 

 Dagordningen godkändes 

 Jannike Hillding utsågs till justerare 

 Inga synpunkter på föregående protokoll   
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FHR § 23 Dnr 2022-000321  

FHR - Barn och ungas psykiska hälsa 

Kort sammanfattning 

Pernilla Oscarsson chef för barn- och elevhälsan berättar kort om delar av de 

insatser som görs kopplat till temat. 

 

Ingela Windelius och Claudia Kerttu från Vindelns kommun berättar om 

deras ettåriga projekt för att främja barn och unga psykiska hälsa. Rådet 

tackar för informationen och hoppas kunna ta del av slutrapporten för 

projektet. Folkhälsosamordnaren ska få den utsänd till sig så snart den är 

färdig och kan då skicka ut den till övriga rådet.    
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FHR § 24 Dnr 2022-000323  

FHR - ANDTS-arbetet i kommunen 

Kort sammanfattning 

Idag finns inget samlat arbete för ANDTS-frågan i kommunen. Det arbetas 

olika även inom skolans verksamheter och väldigt få har något beslutat 

styrdokument. Det finns en lokal arbetsgrupp i kommunen med 

representanter från folkhälsa, kultur/ungdom, tillsyn, IFO, öppna enheten, 

skola och elevhälsan som önskar att kommunen tar fram en handlingsplan 

kopplad till den regionala strategin som nyligen beslutades. Samma 

gruppering är beredd att driva ett sådant arbete. Mariana från polisen trycker 

också på vikten av kommunens främjande och förebyggande arbete samt att 

det är viktigt med en jämlik miniminivå oavsett var i kommunen man 

befinner sig. 

CAN´s enkät skolelevers drogvanor går ut till åk 9 och år 2 på gymnasiet 

våren-23, vilket kommer att ge oss nya färska siffror och statistik för arbetet 

framåt. 
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FHR § 25 Dnr 2022-000322  

FHR - Ny samverkansöverenskommelse och 
medborgarlöften  

Kort sammanfattning 

 Mariana Handler, kommunpolis informerar om förslag inför kommande 

period. Samverkansöverenskommelsen skrivs på fyra år och 

medborgarlöftena 2 år åt gången.   
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FHR § 26 Dnr 2022-000040  

FHR - Informationer 

 Sexit – Pernilla Oscarsson berättar om ett nytt arbetssätt som barn- 

och elevhälsan jobbar med. 

 Hälsa på lika villkor – Louise förklarar processen framåt, 

analysmöten under hösten och våren, rapport/material ut hösten -23. 

Resultatet bör kunna presenteras i Folkhälsorådet våren 2023. 

 Äldres hälsa – Karin berättar om uppföljningsmöte kring satsningen 

äldres hälsa 

 FaR (fysisk aktivitet på recept) – Louise berättar om hur 

hälsocentralen i Krokom ser på möjligheten att använda FaR.   
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FHR § 27 Dnr 2022-000324  

FHR - Folkhälsorådet framåt 

Kort sammanfattning 

Diskussionsrunda med möjlighet att lyfta fram tankar och idéer för hur 

folkhälsorådets arbete framåt kan se ut. Bland annat lyftes syfte/mål, mandat, 

resurser, resultat, representation, digitalt kontra fysiska träffar och antal 

möten.    
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FHR § 28 Dnr 2022-000041  

FHR - Övriga frågor 

 Medborgardialog inom socialförvaltningen – Anna Berkestedt 

Jonsson berättade om den dialog som genomförts ute på SÄBO 

under 2022 och den dialog man planerar 2023 kring ofrivillig 

ensamhet 

 Möten 2023 – Louise tar fram förslag 

   

 

 


