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Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 8:30-11:45 

Beslutande Ledamöter 

Gudrun Sjödin 
Bertil Böhlin 
Jonne Norlin 
Thomas Näsholm 
Åke Sundin 
Magnus Hellsten 
Andreas Hoff 
Jens Forsberg 
Agne A  Andersson 
Thord Pålsson 
Anna Stina Fors Sjödin 
Peter Levin 
Margareta Fällström 
Märit Löfgren 
Patrik Asplund 
Maria Thunberg 
Hans Bylund 
 

 

Övriga närvarande Thomas Nyberg, Polisen 
Berit Eriksson, Folktandvården 
Lars Rydstedt, Räddningstjänsten HKA 
Hannah Kejerhag-Oldenmark, Länsstyrelsen 

Justerare  

Justeringens plats och tid  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer  
 Hans Bylund  

 Ordförande 

  

 Gudrun Sjödin  

 Justerare 

 

    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  

Sammanträdesdatum 2015-06-03 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet  Sista datum för överklagande  
 

Underskrift 

  

 Hans Bylund  
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§ 1 Mötets öppnande 
Mötet inleddes med en presentationsrunde, ordförande Gudrun Sjödin hälsade 

alla välkomna. 

 

§ 2 Föregående protokoll 
Protokollet från FTS rådets möte den 18 februari 2015 gicks igenom och lades 

till handlingarna 

 

§ 3 Hälsa på lika villkor 
Johannes Dock, Folkhälsoplanerara vid landstinget redovisade ett urval ur den 

enkätundersökning som Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av 

Folkhälsomyndigheten genomfört i länet under 2014. (se bilaga) 

 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur befolkningen i  

Västernorrland mår och lever. Populationen d.v.s. de objekt som man vill 

kunna dra slutsatser om, utgjordes av samtliga personer i Västernorrlands län i 

åldern 16-84 år. Från urvalsramen drogs sedan slumpmässigt 9601 personer 

att ingå i undersökningen. 

 

Exempel på områden som redovisas framgår av bifogad bilaga, Hälsa på lika 

villkor, befolkningsenkät Västernorrland 2014 

 

Kramfors redovisar en positiv utveckling i att män röker mindre, män och 

kvinnor är aningen mer fysiskt aktiva, andelen med högre utbildning ökar 

Negativt för Kramfors befolkning är dock att både män och kvinnor snusar 

allt mer, samt har en sämre kontantmarginal (få fram 15 000 kr)  

 

FTS rådet fick också redovisat Landstingets /Elevhälsans  3 åriga 

medelvärden om hur elever mår. Elever i förskola, årskurs 4 och pojkar i 

årskurs 7 svarar att man mår bra. Däremot flickor i årskurs 7 och framför allt 

flickor i gymnasiet årskurs 1uppger att de mår allt sämre. Pojkar i gymnasiet 

årskurs 1 har även dom en negativ trend, men inte i nivå med flickorna. 

 

§ 4 Tobaksfri Duo 

Västerbotten är det län som startade denna verksamhet i början på 90 talet och 

i dag har man hunnit så långt att man utbildar utbildare själva där elever håller 

lektioner som goda förebilder. Mer information kan fås via  tobaksfri.se 

 

Berit Eriksson, Folktandvården var inbjuden för att prata om Tobaksfri Duo. 

Metoden är vetenskapligt utvärderad bygger på att elever tecknar avtal med en 

vuxen om att inte börja röka under tiden man går i årskurs 6-9. Allt är 

frivilligt, folktandvården besöker skolorna vid föräldramöten och informerar. 

Varje år dras slummässigt 3 stycken vinnare som får pris efter att man lämnat 

intyg om att man följt sitt kontrakt. Ett 60 tal elever (Kramforsskolan) har 
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ingått under senaste skolåret. Fler klasser har anmält intresse av att vara med 

till hösten.  

 

§ 5 Länsstrategi mot våld i nära 

relationer 
Länsstyrelsens samordnare för arbetet med länsstrategi mot våld i nära 

relationer Hannah Kejerhag-Oldenmark var inbjuden för att informera om 

arbetet med att följa upp det strategidokument som samtliga myndigheter i 

länet skrivit under. (se bilaga Strategi mot våld i nära relationer, 

Västernorrlands län 2014-2016) 

 

En kartläggning som genomfördes i Västernorrland 2011 gällande 

myndigheternas arbete med våld i nära relationer har legat till grund för 

framtagandet av bifogad strategi. En regional arbetsgrupp har under 2013-

2014 arbetat med processarbete för visioner, mål, samt definitioner och för 

olika aktiviteter. 

 

Vision och mål skall under 2015 uppnås genom att berörda myndigheter 

(Kramfors kommun) var och en inom sitt respektive område vidtar de åtgärder 

som är möjliga för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer. 

Barnperspektivet skall genomsyra allt arbete med våld i nära relationer.  

 

I aktivitetsplan ingår en rad aktiviteter för att nå vision och mål som  

kompetensutveckling,rutiner, checklistor för respektive verksamheter, tydlig 

ansvarsfördelning, kunskap om varandras ansvar, samt uppföljning. 

 

Två basutbildningar riktade till personer som i sitt arbete kan komma i 

kontakt med våldsutsatta kommer att genomföras under hösten 2015.   

 

§ 6 Handlingsprogram för skydd mot 

olyckor, Kramfors kommun 2016-2019 
Nuvarande handlingsprogram för skydd mot olyckor skall under året revideras 

och på nytt antas av kommunfullmäktige för perioden 2016-2019. 

 

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) skall en kommun ha ett 

handlingsprogram som beskriver målen för kommunens förebyggande 

verksamhet gällande de risker som kan leda till räddningsinsatser. 

 

Det skall också finnas ett program för kommunens förmåga att utföra 

räddningsinsatser såväl i fredstid som under höjd beredskap. Kramfors 

kommun har ett program för kommunens förebyggande arbete och 

Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen har ett program för räddningsinsats i 

de tre ingående kommunerna. Kommunstyrelsen ansvarar för detta program. 
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Lars Rydstedt från Räddningstjänsten redovisade statistik och riskbilder för 

olika områden. (se bilaga) 

 

FTS rådet enades om att prioritera följande områden för perioden 2016-2019: 

Trafiksäkerhet-Brandsäkerhet-Äldresäkerhet-Fallolyckor-

Brottsförebyggande-Suicidprevention-Naturolyckor 

 

Respektive verksamheter skall nu föreslå mål och åtgärder för att sedan 

bearbetas av säkerhetsgruppen. 

 

§ 7 Nuläget i nya polisorganisationen 
Nya polisområdeschefen Thomas Nyberg presenterade sig för FTS rådets 

ledamöter. Han är 48 år och har jobbat som polis sedan 1995 och bland annat 

biträtt förre länspolischefen. Han ersätter nu Jens Forsberg i rådet, vilken 

fortsättningsvis blir gruppchef inom polisens verksamheten stöd och service. 

 

I nya polisorganisationen återstår fortfarande en hel del arbete, bland annat 

vart utredningar skall göras och utav vem. Thomas Nyberg blir stationerad i 

Härnösand men har även arbetsrum i Kramfors och Sollefteå. 

 

Bertil Böhlin gav ett exempel på svårigheter att få kontakt och stöd från den 

lokala Brottsofferjouren. Organisationen är en ideell verksamhet utanför 

polisens ansvarsområde. Polisen lovade ändå att ta med sig frågan 

 

§ 8 Folkbildningen och Folkhälsans Dag 

26 september 2015 
Lördag den 26 september arrangeras Folkbildningen och Folkhälsans Dag i 

Kramfors. Arrangemanget kombineras med Smaka på Västernorrlands 

aktiviteter på torget denna dag. 

FTS rådets arbetsgrupper har möjlighet att delta med aktiviteter. Kommunens 

folkhälsosamordnare har kontakterna med studieförbunden gällande 

programmet och dess innehåll. 

 

§ 9 Information från arbetsgrupperna 
Pensionärsgruppen: Skall träffas under vecka 24. 

 

Ungdomsgruppen: En rapport och förslag till långsiktig plan har arbetats 

fram för föräldrastöd. Materialet skall förankras inom BAS och BKU innan 

dokumentet kan tas för politiskt beslut. 

Ett program för olika aktiviteter inom Tänk Om har tagits fram inför bl.a. 

solavslutning och Folkfesten. Syftet är att bearbeta föräldrar om att inte köpa 

ut alkohol till sina ungdomar.  

Beslut finns i kommunen om deltagande i LUPP 2015 (Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken) en enkätundersökning bland elever i årskurs 8 och 
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gymnasieskolans årskurs 2. Enkätfrågorna handlar om hur ungdomar mår och 

trivs i sin kommun. FTS ungdomsgrupp har tillsammans studerat det material 

som utgör underlag för anmälan och det praktiska för genomförandet ute i 

skolorna. 

Gruppen har träffats en extra gång för att lista förslag på aktiviteter vid 

Folkhälsans Dag den 26 september. 

 

Ungdomsrådet KUNG har inte riktigt kommit igång med sitt arbete, allt 

praktiskt med stadgar och årsmötesprotokoll mm. är avklarat. Rådet tar paus 

över sommaren för att träffas på nytt till hösten 

 

Skolan har tipsats om en gratis föreläsning ”säkra varje unge” som Företag 

tillsammans mot sexövergrepp på barn erbjuder för elever i skolan för att 

undervisa dem om säkert internetanvändande. Läs mer på 

www.foretagtillsammans.se 

 

b Safe är en trygghetsapp där personer kan skapa ett eget trygghetsnätverk i 

sin mobil att använda sig av i en rad situationer. Läs mer under http:/ 

getbsafe.com 

 

Fallförebyggande: Arbetsgruppen skall snart träffas för att diskutera 

kommande aktiviteter. Skall bland annat se över möjligheten att erbjuda gratis 

broddar till äldre.  

 

Integration: I dag finns det 600 boende i Kramfors kommun. En upphandling 

pågår för 16 stycken ensamkommande barn i Bollsta. Bostad och 

sysselsättning är prioriterade områden i allt arbete. Medel har sökts hos 

Länsstyrelsen till aktiviteter och skapande av nya mötesplatser. 

 

En inspirationsdag med 200 deltagare från olika myndigheter i länet har 

genomförts den 27 maj .Läs mer om arbetsgruppen för integrationsfrågor 

under kramfors.se/integration 

 

Relationsvåld: Personskydd var inbjudna vid senaste mötet. Polisen Bosse 

Nordqvist hade bjudit in Birger Eriksson och Robert Lundin. Skydd kan 

erbjudas alla medborgare om det finns en polisanmälan i botten. Sedan 

upprättas en riskanalys för den enskildes fortsatta stöd. Birger Eriksson kan 

nås på telefon 070-312 35 70 för mer information 

 

Kvinnojouren rapporterade om ett ökat behov av skyddat boende i Kramfors 

och att lokalbristen blivit ett stort problem.   

 

Inom ramen för kommunens verksamhet erbjuds olika program, Trappan för 

barn upp till 17 år som bevittnat våld, samt Freda för vuxna som utsatts för 

våld i nära relationer 

 

http://www.foretagtillsammans.se/
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Basutbildning inom området våld i nära relationer kommer under hösten att 

erbjudas enligt den kompetensutvecklingsplan som finns inom 

myndighetsgemensamma länsstrategin mot våld i nära relationer. 

 

Säkerhetsgruppen: Vecka 24 hålls ett möte där elsäkerhet finns på 

dagordningen. Hur man vid en eventuell elbrist kan styra om flöden ur ett 

säkerhetsperspektiv. 

 

§ 10 Övriga frågor 
Johannes Dock informerade om att Landstinget till hösten kommer anordna 

en dag om Psykisk Hälsa 

 

§ 11 Mötets avslutande 
Ordförande Gudrun Sjödin tackade alla närvarande och förklarade mötet 

avslutat. 

 

Nästa möte: 23 september 2015 

  

 

 


