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Plats och tid Ivern, tisdagen den 17 september 2019 kl 09:30-12:00 

Beslutande Ledamöter 

Björn Hammarberg (M) Ks, 1:e v ordförande/ mötesordförande  

Niklas Rhodin (S) Ks, 2:e v ordförande 

Andreas Karlsson (C) Ordf SoC 

Karin Jonsson (C )  Ordf SaBy  

Marie Svensson (V) Ledamot Ks 

Pia Hernerud (S) Ledamot Soc 

Jannike Hillding (M) Ordf BuN 

Anna Berkestedt-Jonsson Chef socialförvaltningen 

Birgitta Lundgren Chef barn- och utbildningsförvaltningen 

Pernilla Oscarsson Verksamhetschef elevhälsan 

Jonas Törngren Kommundirektör 

 

Övriga närvarande Erika A. Jonsson Kommunledningsf, Förening- och folkhälsosam 
Mariana Handler Polisen Krokom 

Jenny Sunding  Primärvården/HC Krokom 

Markus Olsson Samverkansansvarig, Försäkringskassan 

 

Justerare Jenny Sunding 

Justeringens plats och tid Krokoms kommunhus, 26 september 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 1-5 
 Erika Andersson  

 Ordförande   
 Björn Hammarberg  

 Justerare   
 Jenny Sunding   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 2019-09-17 

Datum då anslaget sätts upp 27 september 2019 Sista dag för överklagan 18 oktober 2019 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Krokom  - kansliavdelningen 
 

Underskrift 

  

 Erika Andersson  
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FHR § 1 Dnr 2019-000236  

Laget runt - vad pågår i organisationen 

 BuN - Birgitta, med stöd av Jannike och Pernilla, berättar om de 

aktiviteter som pågår enligt folkhälsoplanen. De pratar om att det 

varit full uppslutning av deltagare på den del av MHFA som de 

ansvarar för. I oktober kommer vi att utbilda 4 st personer i metoden 

PAX, vilket bekostas helt eller delvis av regionen. PAX är en metod 

för att få studiero i klassrummen, men har visat goda effekter på även 

psykisk hälsa och i bl.a. ANDT-frågor. De berättar vidare att de 

håller på att utveckla en Krokomsmodell av SIP som innebär att även 

rektorer ska kunna få mandatet att kalla till SIP-möten.  

Birgitta berättar att ledningsgruppen deltagit i en utbildning kring att 

öka kunskap kring samisk kultur och språk; en utbildning även 

nämnden ska få gå den 22 oktober. Andreas berättar att man vid 

senaste SamJamt-mötet kom överens om att man måste få till en 

kommunöverskridande metod att samla in fakta, för att lyfta frågor 

politiskt när det gäller problematiken med ökade antal avslag på 

sjukpenning/sjukersättning – sådana som blir föremål för 

försörjningsstöd. Han anser att det är en SOSAM-fråga, och kommer 

att driva den vidare där.  

 

 Soc – Anna och Andreas berättar att de samverkar Soc & BuN i 

frågor kring elever resp. inskrivna på IFO – för att få en samsyn om 

hur den bilden ser ut. Det ingår i samordnade tidiga insatser och de 

försöker också utveckla en intern samverkansmodell som ska vara ett 

steg mildare än SIP – en mindre mängd deltagare och att oron inte är 

riktigt lika skarp som vid ett SIP-möte. Anna berättar att man just nu 

ser en topp i kostnader relaterade till missbruk och främst droger. 

Krokom har varit relativt förskonade förut, men nu ser man att dessa 

kostnader har ökat. Soc &BuN ska tillsammans delta i en 

kartläggning av vilka föräldraskapsstöd  som finns, som 

Länsstyrelsen håller i.  

 

 Primärvården har tre projekt på gång – ett gällande fysisk aktivitet 

för de med lättare psykisk ohälsa; ett gällande livsstilsförändringar 

och att vara lite snällare mot sig själv samt ett för äldre (75 plus) som 
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innebär en väg in i vårdkontakten och att bli tryggare hemma, för att 

på så sätt minska antalet inläggningar/ambulansfärder.  

Lokal samverkan pågår, där nya hemsjukvårdsavtal är skrivna och 

där man håller på att landa i hur man ska tolka dem och arbeta vidare.  

 

 Försäkringskassan berättar att man just nu har ett ovanligt bra 

personalläge. De mål man arbetar kring just nu är att öka antalet 

individmöten och att stärka samverkan med HC. Markus menar att 

den kundgrupp som varit föremål för arbetslivsinriktad rehabilitering 

inte påverkas av Arbetsförmedlingens indragningar; där har man 

riktade avtal.  

 

 Från polisens sida så genomför man föräldramöten och informerar. 

Mariana ser att många av de anmälningar och incidenter de kommer i 

kontakt med bottnar i psykisk ohälsa och tycker att det är bra att 

kommunen har ett fokusområde kring de frågorna. Mariana ska prata 

med Angelica Faktus om att få träffa skolcheferna för att informera 

kring rutiner och strukturer gällande anmälningar och se till att det 

blir likvärdigt arbete.  

 

 

 KS – Erika berättar lite om arbetet kring förebyggande ANDT och 

vilka insatser som planeras och utreds. Hon ska få träffa skolcheferna 

i höst och prata folkhälsa och ANDT-frågor i en timme och få input i 

vad som behövs och vad som görs. Hon har i samråd med 

ungdomskultursamordnare träffat Gunnar Hellström (ordf. 

kommunfullmäktige) och diskuterat systematisk ungdomspåverkan i 

form av elevrådsremisser i vissa beslut som ska fattas i BuN och 

KS/KF samt politikercaféer. Erika utreder en motion gällande LOK-

stöd för äldre som ska stimulera till aktivitet och socialt deltagande 

och det pågår även ett nyinitierat samarbete mellan kulturavdelningen 

och våra säbo:n. Det blir inflytt i Smedjan i höst, så förhoppningsvis 

blir det full förenings- och fritidsgårdsaktivitet framöver. Det utreds 

kring ett projekt gällande att uppnå psykisk hälsa genom fysisk 

aktivitet, och det ska ev. dockas samman med det projekt som 

initieras på hälsocentralen.  

 

 SABY har inget specifikt.  
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FHR § 2 Dnr 2019-000237  

Hållbarhet  

Utgår på grund av sjukdom 
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FHR § 3 Dnr 2019-000238  

Folkhälsa är politik samt barnkonventionen 

Erika berättar att det finns medel avsatt del för Folkhälsa är politik och dels 

för barnkonventionen. Pengarna bör vara kopplad till en planerad aktivitet, 

även om den kommer att äga rum i början av nästa år. Medskickat förslag 

gällande barnkonventionen är att hålla en utbildning där politiker deltar 

samtidigt som elevråd alternativt föreningsverksamhet. Erika får i uppdrag 

att lägga fram ett par förslag på nästa folkhälsoråd i november som rådet kan 

ta ställning till. Jannike berättar att hon försöker få till att det ska finnas 

kontaktpolitiker i varje område; ett par st. som är kopplade till specifikt 

område/skola.  
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FHR § 4 Dnr 2019-000278  

Medborgarlöften – lägeskoll 

Mariana redogör för statuslägen på genomförda och icke genomförda 

aktiviteter kopplade till medborgarlöften. Hon menar att vi har en 

begränsning då vi inte har en områdespolis i Krokom, eller i enbart Krokom 

vilket påverkar möjligheten till utökad närvaro och geografisk spridning på 

t.ex. trafikkontroller. Orossamtal vid behov och en fungerande SSP finns; det 

är få anmälningar – vilket i sig kan vara en anledning att kolla närmare på 

insatsen. Det finns kontrakt för narkotikasök med alla skolor i kommunen, 

men ingen är genomförd ännu. Grannsamverkan pågår, men inte med samma 

resurser som förut. Det har varit en inbrottsvåg i Jämtland, senast i Aspås – 

vilket gör att det kan vara aktuellt att påminna t.ex. Krokomsbostäder om hur 

grannsamverkan fungerar och ta med till eventuella flerbostadshus. Antalet 

anmälningar om hot och våld har ökat; kommunernas funktion kring detta 

utöver att ha fungerande anmälningsrutiner är t.ex att förstärka miljön 

omkring där hotet ligger – tex skola, posom-grupper etc.  

 

Aktivitetsplanen följs upp kortfattat även på nästa möte.  
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FHR § 5 Dnr 2019-000241  

Övriga frågor 

LUPP – Östersunds kommun har ställt en fråga till övriga kommuner i 

regionen om att genomföra LUPP 2020 (Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken). Diskussionen landar i att vi behöver se över vilka 

frågeställningar vi vill ha svar på, innan vi hoppar på ytterligare 

undersökningar; vad behöver vi mäta och hur ska vi ta tillvara på analysen 

som också måste genomföras. Till det behöver hänsyn tas till det rådande 

budgetläget. Denna fråga skjuts upp till nästa folkhälsoråd. Då kommer 

förmodligen mer information finnas via Folkhälso Z. 

 

 

 

Nästa möte onsdag 27 november kl. 09.30-12.00 i Mus-Olles, kommunhuset 

Krokom 

 

 


