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KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FOLKHÄLSORÅDET

Sammanträdesdatum 2016-11-07

Sida 2

Plats och tid:

Förvaltningshuset, Mus-Olle
Måndag 7 november 2016, kl 09.30 – 12.00

Beslutande:

Maria Söderberg (C)
Björn Hammarberg (M)
Niklas Rohdin (S)
Malin Bergman (C)
Cristine Persson (C)
Karin Wallén (C)
Annika Hansson (S)
Jörgen Blom (V)
Birgitta Lundgren
Anna Berkestedt-Jonsson
Ulla Schill
Louise Öhnstedt
Jonas Törngren
Rolf Pehrsson

Ks ordförande/mötesordförande
Ks 1:e v ordförande
Ks 2:e v ordförande
Sn, ordförande, ordinarie FolkhälsoZ
SABY, ordförande
BUN, ordförande
Ks-ledamot, ersättare FolkhälsoZ
Ks-ledamot
chef BoU-förvaltningen
chef Socialförvaltningen
chef SABY-förvaltningen
KLF, ungdomskultursamordnare
KLF, kommundirektör
KLF, folkhälsosamordnare / sekreterare

deltagande:

Christer Höglund

tf kommunpolis, lpo Jämtland Härjedalen

Utses att justera:

Niklas Rohdin

Övriga

Justeringens
plats och tid:
Underskrifter

Sekreterare:

……………………………………………

Paragrafer: 15

- 17

Rolf Pehrsson
Ordförande:

……………………………………………

Maria Söderberg
Justerande:

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

Niklas Rohdin

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

Folkhälsorådet - med ett barnperspektiv och brottsförebyggande perspektiv

Sammanträdes
datum:

7 november 2016

Datum för anslags
uppsättande:

Datum för anslags

21 november 2016

nedtagande:

12 december 2016

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunstyrelsen, Krokom

Underskrift:

…………………………………………………..

Rolf Pehrsson
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FHR § 15

På Gång – lägesrapporter från rådets ledamöter
Folkhälsorådet beslutar
att punkten ”ungdomsfester” följs upp i nästa sammanträde
Ordförande tackar för informationen och gläds samtidigt åt hur mycket som görs i
folkhälsohänseende i kommunen bland förvaltningar och myndigheter

Barn- och utbildningsförvaltningen:
 Genomför gemensam work shop-dag, förtroendevalda-tjänstemän, varje år
o olika årsteman, i år analyserades elevstatus (betyg, nationella prov,
trivsel etc som del i kvalitetsarbetet)


Markerar oro över likvärdighetskillnader mellan skolor
o resultatmässiga skillnader är större jämfört ex upplevd trivsel



Psykisk ohälsa växer
o svårbemästrat då flera olika faktorer påverkar



Måltidspolicyn under revidering (redovisning Kf april -17)
 Ömsesidig Respekt – 10 år (9 dec, Åre)
o förvaltningen verkar för att kunna representera

Diskussion:
- öka intresse och förståelse för värdet av en god grundutbildning
- problematiken berör många parter i FH-rådet, viktigt att vi hjälps åt
Samhällsbyggnadsförvaltningen:
 Nämndsmålen 2017 klara kring hälsa, fritid och barnkonventionen
 Arbetar för att kunna ta emot studenter/praktikanter
 Trygghetsskapande åtgärder genomfört i och kring gångtunnel (beröm)
samt genomfört belysningsförbättringar efter gångväg
 På agendan finns nu mötesplatser och måltidsplatser
 Måltidspolicy under revidering (redovisning Kf april -17)
Socialförvaltningen:
 Att hålla samman ekonomin är arbetskrävande
o sjukfrånvaron ökar (förändringsarbete pågår kring arbetssätt)
o hemtjänstbehoven ökar
o behov av lägenheter i tätort ökar då äldre på landsbygd vill flytta in till
tätort (mellanboendeformer kommer att behövas)
o prognos 2030 pekar på behov av ytterligare 230 äldreboenden
o lagstadgade verksamheter kräver alla medel (delar utöver tenderar falla)
o målet är att främja det friska i allt man gör
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Familjecentralens (Kongroa) fortsättning är under beredning
 Ömsesidig Respekt – 10 år (9 dec, Åre)
o förvaltningen planerar skicka 3 personer (förtroendevald + tjänstemän)


Integrationsstrategi framtagen
 Måltidspolicyn under revidering (redovisning Kf april -17)
 Markerar oro över Försäkringskassans hårda hållning mot personlig
assistansersättning (kostnadstäckningsansvaret faller på kommunen)
 Äldreboendet Hällebo har fått en ansiktslyftning (beröm). Solbacken nästa?
o vill se mer rejäla tag om utemiljöerna kring Hällebo och Solbacka
o behov av att installera fler ”osynliga staket” inomhus


Ser stort värde i tillskapande av:
o mötesplatser
o aktiviteter (bryta ensamheten)



Inom LSS-verksamheten sker positiva förändringar (livslängden ökar)
o genererar troligt mer åtaganden på sikt för kommunen



Integrationsverksamheten påverkar omvårdnadsbehov idag och i morgon:
ökade hemtjänstinsatser för boende i Migrationsverkets lägenheter
ökat behov av tidiga rehabiliteringsinsatser
tillståndsväntan är lång och tristessen tränger sig på
ensamkommande barn lever i ständig oro över framtiden (avslag asylansökan,
krav på återvändande, förändrade ersättningsregler)
o sysselsättningsinsatserna skärs ner lokalt av Migrationsverket
o social- och barn- och utbildningsförvaltningarna berörs
o
o
o
o

Diskussion:
- Jonas samtalar med Försäkringskassans ledning under slutet av månaden
- Jörgen önskar att en gemensam skrivelse till regering/departement (förklara
det ohållbara läget beträffande ekonomiska försämringar för personliga
assistanstagare och ansvarsöverlämnandet till kommunerna)
- Björn manar till ökad politisk aktivitet
- Se stödmöjligheter via lokala förenings- och organisationslivet och dess
medlemmar

Polisen:
 Medborgardialogerna är genomförda (hög svarfrekvens = glädjande)
o ökad synlighet av polis är vanligt återkommande


Universitetsstuderande på praktik ställer samman svaren under nov-dec
 Tidplanens mål
o 1-2 medborgarlöften presenterade till sista december från polisen


Grannsamverkan fungerar fortfarande, men inte i samma omfattning som
tidigare
o sms-funktionen kvar och förväntas öka, pappersinformationen utgår




Organisationsförändringen är fortsatt under utveckling
Posom-gruppen har uppföljningsträff inom kort
o gruppen bemannad men har inte medverkat i några akutinsatser över tid
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Ungdomskultursamordnaren:
 Sommarlovsaktiviteterna (6-15 år) samlade runt 1000 ungdomar
o
o


samverkan med lokala föreningslivet
uppdelat pojkar – flickor intresserade aktiviteterna ungefär hälften vardera

Visionsfabriken - Joel Sjövall, Malmö – föreläser inom områdena elevinflytande
och värdegrund sedan 2007.
Denna vecka är han i Krokoms kommun och föreläser.
o
o

elevrådsutbildning, genomförs på Nyheden i morgon tisdag för alla senareskolor
elevskyddsutbildning, genomförs dagen efter, även den på Nyhedens skola

Folkhälsosamordnaren:
 Kommissionen för jämlik hälsa – regeringens långsiktiga folkhälsomål är att sluta
de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Därför har man tillsatt en
kommission som ska ge förslag på åtgärder som bidrar till att minska
hälsoklyftorna och bedriva arbetet på ett utåtriktat och inkluderande sätt.
Slutbetänkandet presenteras i maj 2017. Delbetänkande finns redan nu att läsa.
o


Var med och utforma en strategi för framtidens folkhälsa.
Sverige behöver en långsiktig, sammanhållen strategi för framtidens hälsa, hälsooch sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg. Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) påbörjar nu arbetet med att ringa in utmaningarna i syfte att ta fram
strategiska prioriteringar och vägval.
Under våren 2017 genomförs länsvisa workshops med förtroendevalda och
chefer i ledande ställning inom berörda områden i kommuner, landsting och
regioner. Beslut om strategin samt kommunikation och manifestering sker i slutet
av 2017.
o



bidra med tankar och idéer redan nu: www.skl.se/strategiforhalsa/

Nattvandring.nu behöver fler aktiva föräldrar i både Krokom och Ås.
o
o



läs mer: http://kommissionjamlikhalsa.se/

under april månad genomförs informations- och värvarkvällar i samverkan med
polisen på båda ställena för att förnya vandrargrupperna
målgruppen är föräldrar/vårdnadshavare i årsk 6 -9 samt trygga vuxna
generellt

Ungdomsfesterna (gymnasieprogrammen) har återkommit i Östersund under
hösten på ett illavarslande sätt. Värdefullt att förbereda information ut till
lokaluthyrare om möjliga begränsningar, problem och risker med att hyra ut till
ungdomsarrangemang där man inte kan utesluta användandet av droger utan
vuxentillsyn.
o Anna har blivit kontaktad av bygdegårdsförening för att få råd
o kontakter med polisen är tagna och frågan är under beredning
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Sammanträdesdagar 2017
Folkhälsorådet beslutar
att följande dagar och tider genomföra folkhälsorådets sammanträden 2017

Sammaträdesdagar
Måndag 30 januari

Kl 09.30 – 12.00

Mus-Olle sammanträdesrum

Måndag 8 maj

Kl 13.00 – 15.30

Mus-Olle sammanträdesrum

Måndag 4 september

Kl 09.30 – 12.00

Mus-Olle sammanträdesrum

Tisdag 7 november

Kl 09.30 – 12.00

Mus-Olle sammanträdesrum

Kallelser med underlag distribueras elektroniskt cirka 2 veckor före sammanträdet.
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FHR § 17
Verksamhetsplan Folkhälsa 2017 - 2018
Folkhälsorådet beslutar
att verksamhetsplan Folkhälsa 2017 – 2018 skickas ut på remiss till respektive
nämnd och externa samverkansparter för beredning och återredovisning i
folkhälsorådets första sammanträde 2017
att efter folkhälsorådets remissammanställning överlämna verksamhetsplanen till
Kommunstyrelsen för beslut och därefter lämna en redogörelse i Kommunfullmäktige
om verksamhetsplan folkhälsa 2017 – 2018
att bjuda in representant från Försäkringskassan att fortsatt ingå i folkhälsorådet

Bakgrund
Jonas Törngren redogör för bilden ”Verksamhetsplan Folkhälsa 2017 – 2018”, hur
folkhälsofrågorna är organisatoriskt uppbyggda. Området folkhälsa berör alla
verksamhetsområden och ingår som en röd tråd i all verksamhetsuppföljning. Det är
ute i verksamheterna som den salutogena alternativt förebyggande folkhälsoarbetet
verkställs. I ”Folkhälsa är politik – eller politik för folkets hälsa” poängterades detta
genom att beskriva hur folkhälsa handlar om goda likvärdiga
livsvillkor för hela befolkningen.
Jonas tillsammans med Rolf Pehrsson gick igenom de fyra utvecklingsområden som
länets folkhälsopolicy ”Vår hälsa – Länets möjlighet 2016 – 2019” beskriver och som
kommunens verksamhetsplan Folkhälsa 2017 – 2018 bygger på;
- goda barn och vuxenkontakter
- utbildning och arbete
- hälsofrämjande miljö
- delaktighet och inflytande
Verksamhetsplanen följs årligen upp under kvartal 3 och 4 av folkhälsorådet genom
kommunens målstyrningssystem ”Stratsys” samt aktuella enkäter och uppföljningar.
Resultatet överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut om fortsatt inriktning av
nämndernas operativt långsiktiga sociala-, ekonomiska-, miljömässiga-, ekologiskaoch folkhälsomässiga arbete med ett jämlikt folkhälsoperspektiv.
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