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 Onsdag 8 maj  kl. 09.30-12.00 
 
Beslutande:  Malin Bergman (C) Ks ordförande/mötesordförande 
 Björn Hammarberg (M) Ks, 1:e v ordförande  

Niklas Rhodin (S) Ks, 2:e v ordförande 
 Andreas Karlsson (C) Ordf SoC 
 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 

 Matz Norrman IFO-chef 
  Pernilla Oscarsson Verksamhetschef elevhälsan 

Jonas Törngren Kommunledningsförvaltning, kommundirektör 
Erika Andersson Kommunledningsf, Förening- och folkhälsosam. 
 

 
Övriga  

deltagande: Mariana Handler Polisen Krokom 
 Nisse Werner Miljöstrateg, kommunen 
 Simon Östberg Planarkitet, kommunen 
 
   
  
Utses att justera:  
  
Justeringens  
plats och tid:   
 
Underskrifter Sekreterare: ……………………………………………  

Erika Andersson    
  
 Ordförande: ……………………………………………   
  Malin Bergman   

 
 Justerande: ………………………………………………………………………………………………………… 
  Marie Svensson  
 

 
ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ:  Folkhälsorådet  
 
Sammanträdes 

datum:   8 maj  2019  
 
 
Datum för anslags   Datum för anslags  
uppsättande:    nedtagande:   
 
 
Förvaringsplats  

för protokollet:   Kommunhuset Krokom, kansliavdelningen   
 
Underskrift:  …………………………………………………..  
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FHR § 1 Arbete med folkhälsoaktiviteter 

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

enligt folkhälsoplanen. De lyfter sitt löpande barnkonventionsarbete, där man bland 

annat väljer ut ett nämndsärende per gång och diskuterar det utifrån barnkonventionen 

ur ett tjänstemannaperspektiv. Barnkonventionen är dessutom en stående punkt på 

APT. Det man önskar ha stöd i är att nå ut till chefer gällande MHFA-utbildningen, 

där anställda upplever att man inte har möjlighet att prioritera eller 

tillåtelsen/befogenheten att gå. Erika meddelar att man tillsammans med utbildare nu 

ska titta på möjligheten att göra en variant av MHFA; eller en introduktion; som kan 

användas i föreningslivet och i skolan – och som kanske skulle vara lämplig att alla 

chefer får ta del av, så att de förstår vikten av att låta sina anställda prioritera 

utbildningen.  

 

 Soc – Anna och Matz visar bilder där vi kan se att antalet orosanmälningar och 

utredningar ökat 2018. Cirka 2,8 % har mellan 0-24 år har någon form av koppling till 

IFO. Vi sticker ut i åldersgruppen 7-12 år där Anna menar att en bidragande orsak är 

att det på grund av brister i organisationen under några år inte tillsattes insatser och 

utredningar i den utsträckning som behövts och att det är dessa barn som ligger inom 

detta spann nu. Anna menar vidare att vi behöver nå barn mellan 0-6 år, för att 

förhindra att det behövs insatser senare och att förskolan är en viktig samarbetspartner. 

Det man önskar stöd i är att ha minst en-två handläggare till som kan jobba med 

målgruppen. Anna visar också att vi förbättrat våra siffror gällande ekonomiskt 

bistånd; vi har både lägre antal bidragstagare och en lägre kostnad för dem i 

jämförelse med riket.  

 

Matz berättar att de nu genomför ett jobb med att få Våld i nära relationer att blir en 

prioriterad folkhälsofråga, snarare än bara en IFO-fråga, och att det senast 2021 ska 

finnas en idé kopplad till folkhälsoplanen. Jämtland är på gång att få ett Barnahus; 

kommuner och region är överens – förhandling sker med polis och åklagarmyndighet. 

Malin ger förslag om sociala fonden i EU, där det finns mycket projektpengar kvar 

och där kommunen överlag varit ganska dåliga på att söka.  

 

Pernilla berättar att Jämtland är överrepresenterade vad gäller högstadieflickor med 

ångest/depression samt mellanstadiekillar som är föremål för ADHD-utredningar samt 

i medicinering. Matz menar att det är en utmaning att få till samarbete med regionen i 

vissa frågor; det är långa väntetider och det är inte alltid att regionen tar kostnader för 

insatser som beror på deras tillkortakommanden.  

 

 KS – Erika berättar lite om arbetet kring förebyggande ANDT (se mer under punkt 

korta informationer), samt att det pågår insatser gällande äldres hälsa; att Smedjan 

börjar bli aktuell att jobba med samt insatser för ungas psykiska hälsa. Tillsammans 

med Sanna som är ungdomssamordnare på kulturenheten, tittar man på möjligheten att 

göra ett demokratiprojekt som ska stärka ett strukturellt arbete med ungdomspåverkan.  
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FHR § 2 Medborgarlöften/åtgärdsplan 
 

Mariana visar bildspel med statistik (bilaga 1). Hon menar att vi får ta statistiken med en nypa 

salt då det finns ett mörkertal kring de flesta områden. Vi ser bland annat en ökning av 

rattfylleri pga narkotika, olovlig kärning samt narkotikabrott. Mariana menar att det är 

problem i hela Sverige och att åldrarna för narkotikabruk sjunker.  

 

Mariana ser också ett problem i att vi har för få poliser rullande i Krokom, i dagsläget har vi 

ingen områdespolis. Samarbetet kring skoterfrågan lyfts; Mariana menar att det är en viktig 

fråga – men inte alltid prioriterad hos polisen. På näringslivsavdelningen pågår arbetet med att 

ta fram ett skoterprojekt för att få till en bra och hållbar skoteråkning i kommunen, som också 

markägare och kommun kan stå bakom.  

 

FHR § 4 Korta informationer 

 Hälsa på lika villkor – Hälsa på lika villkor har kommit för Jämtlands län, men inga 

siffror klara för Krokoms kommun ännu. Erika ska träffa representant från regionen i 

maj och ta fram tre områden som kommunen bör fokusera på. Som det ser ut idag 

kommer det handla om psykisk hälsa, socioekonomiska skillnader, goda levnadsvanor 

(med fokus på fysisk aktivitet för unga), social samvaro/mötesplatser. Det föreligger 

ingen orsak utifrån HLV att göra några förändringar i folkhälsostrategin, som det ser 

ut idag.  

 Psykisk hälsa – Vi väntar på medel från SKL gällande psykisk hälsa; förhandlingar 

pågår och det ser ut som att det kommer att bli mer medel i år än tidigare. Den 

suicidpreventiva planen ska tas i Svom och utifrån den och utifrån det regionala 

arbetet med handlingsplan för psykisk hälsa, kommer våra aktiviteter redigeras 

framöver.  

 

Pernilla berättar att man via de ovanstående medlen kommer att utbilda tre lärare i 

metoden PAX; vilket syftar till att skapa en trygg och bra läromiljö i klassrummet. 

Målgruppen är F-3 och metoden har haft goda effekter på ANDT-frågor samt psykisk 

hälsa. Dessa tre lärare kommer sedan att kunna utbilda kollegor, vilket innebär att vi 

förhoppningsvis kan utvärdera och sprida metoden i kommunens alla f-3skolor. I 

årskurs 4-6 arbetar man med Stopp min kropp.  

 

 ANDT-arbetet – Erika berättar att tanken är att det ska ut ett ställningstagande på 

remiss, först till folkhälsorådet – men också ut i berörda organisationer. Därefter ska 

aktiviteterna in i folkhälsoplanen. Det vi tittar på nu är ANDT i skolan i åk 7-9, via 

drugsmart.se (http://andt.drugsmart.com/ ), som är ute på remiss hos en del lärare. 

Ingen återkoppling har skett ännu och Erika ska följa upp det. Som en möjlighet 

kommer också Tobaksfri duo erbjudas för de lärare/mentorer som känner att man vill 

jobba mer med frågan.  Parallellt med detta kommer det att ske någon insats i 

föräldrainsatser, studiecirklar i psykisk hälsa, elevhälsan genomför 

utbildningsmoduler för åk. 8. Pernilla menar att elevhälsan kan bistå med stöd i 

frågan, genom att utse en sköterska som är ansvarig för materialet om det behövs. 

Erika gör ett medskick till samtliga att fundera på möjligheten att göra en aktivitets-

utvärdering; vi har ett bra nolläge utifrån CAN, HLV samt en del andra 

undersökningar – hur kan vi bästa utvärdera vald aktivitet; kanske inte utfallet – men 
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hur det implementeras.  

 

 

 Ny tobakslag 1 juni 2019 – Björn berättar att det från 1 juni 2019 kommer att införas 

en ny tobakslag och från kommunens sida så vill man se på lagen ur perspektivet 

skyddseffekt för barn och unga. Man kommer försöka sänka avgifterna för tillsynen, 

men lägga fokus på tillsynen och uppföljningen. Övriga synpunkter och tankar kring 

detta får gärna mailas till Björn.  

FHR § 5 Övriga frågor 

 

 Hållbarhet - Simon och Nisse är inbjudna för att prata om hållbarhet (se bilaga 2) . 

Kommunen har ambitionen att koppla verksamheten till hållbarhetsmålen och att 

arbeta med detta via Stratsys. Man behöver applicera målen på ett mer påverkansbart 

och delaktigt sätt, och som för att varje individ och verksamhet förstår att man själv 

kan påverka. I Agenda 2030 finns17 mål varav inte alla är direkt riktade mot 

miljöfrågor; vilket är ett vanligt missförstånd. Nisse och Simon visar på Glokala 

sverige samt Kolada.  

 

Simon och Nisse kommer att bjudas in för en längre informationspunkt på kommande 

folkhälsoråd.  

 

 

 

 

 

Nästa möte tisdag 17 september kl. 09.30 i Ivern, kommunhuset.  

Det leds av Erika Andersson då Malin Bergman och Jonas Törngren är i Bryssel 


