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1 Inledning och bakgrund. 

Under 2020 har det funnits tre arbetsgrupper Två av grupperna har haft en 

aktivitetsplan som de har arbetat utifrån under året, en arbetsgrupp har inte  

bedrivit några aktiviteter under 2020 på grund av Corona Pandemin. 

Pandemin har medfört att flera planerade aktiviteter inte kunnat genomföras 

under 2020, några aktiviteter har ställts in och andra har flyttas fram till 

nästkommande år. Detta dokument innehåller en uppföljning av arbetet 

2020, samt ny aktivitetsplan för 2021. Aktivitetsplanerna är preliminära och 

kan förändras under arbetsåret. 

 

Arbetsgrupper för 2020 var: 

 Arbetsgrupp för Säkerhet 

 Arbetsgruppen Folkhälsa 

 Arbetsgruppen Pensionärer 

 

 

2 Uppföljning av aktivitetsplan för säkerhetsgruppen 
2020 
 

Arbetsgruppen för säkerhet består av representanter från kommunens 

förvaltningar, säkerhetsstrateg, jämställdhetsutvecklare, folkhälsoutvecklare 

samt representanter från Krambo, polisen och räddningstjänsten. Gruppen 

har träffats fyra gånger under året för att följa upp och revidera 

handlingsplanen och det pågående arbetet. 

 Fortsätta och utvärdera arbetssättet sociala insatsgrupper  

Ett arbetssätt där skolan, räddningstjänsten, socialtjänsten och polisen 

samverkar för att kartlägga eventuella stuprör och kommer fram till hur man 

kan samverka och vad som kan göras annorlunda för att få ut mesta möjliga 

effekt av åtgärder.  

Arbetet har avstannat under året men ska återupptas.  

 Trygghetsvandring 

Genomföra trygghetsvandring i Nyland. Arbeta för att få med barn- och 

ungdomsperspektivet i trygghetsvandringen.  

Genomfört 2020-04-20.  

 Utbildning sexuellt ofredande 

Polisens utbildningsinsats för åttondeklassare om sexuellt ofredande ska 

fortsätta och eventuellt genomföras även för sjundeklasser.   

Genomfört december 2019 för årskurs 7. 2020 har skutits upp på grund av 

coronapandemin.  

 Utbildning hedersrelaterat våld 

Fortsätta utbildning för personal inom förskolan om problematiken kring 

hedersrelaterat våld.  
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Ett förskoleområde har genomfört. Sen stannade det upp p g a 

Coronapandemin och skulle återupptas till hösten. En digital version är på 

gång parallellt.  

 Utbildning våldsbejakande extremism 

Utbildning om våldsbejakande extremism.  

Utbildningen genomfördes som en digital version 18e augusti med många 

deltagande.  

 Våld i nära relation 

Genomföra en workshop kring våld i nära relation riktad till socialtjänsten 

och skolan.  

Ligger på is p g a coronapandemin. Skulle genomföras i samverkan mellan 

skolan och socialtjänsten.   

 Räddningstjänst 

Etablera tydligare kontakter mellan räddningstjänsten Höga kusten – Ådalen 

och skolledningarna i hela kommunen för att främja samarbetet.  

Arbetsområde barn och unga inom HKÅ. Idéer finns men arbetet i sin linda.  

 Gemensam övning  

Gemensam övning i ”Pågående dödligt våld” eller andra katastrofscenarion 

för polisen och räddningstjänsten. Önskemålet är att en övning genomförs 

vecka 44 2020 men det beror på om polisen kan prioritera detta.  

Kan inte genomföras i denna form eftersom polisen inte har resurser. En 

utveckling av ett lokalt scenario tillsammans med Räddningstjänsten Höga 

kusten - Ådalen kan vara möjligt.  

 Skyltar 

Uppföljning av den inventering av skyltar på våra lokaler som skett inom 

bildningsförvaltningen. Inventering av skyltning av lokaler på övriga 

förvaltningar. Skyltningen är viktig för att polis och räddningstjänst ska ha 

lättare att snabbt komma till rätt ingång/plats. Fortsätter från 2019.  

Priser på nya skyltar har tagits fram och det är nu upp till verksamheterna att 

besluta och bekosta skyltning.  
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3 Aktivitetsplan säkerhetsgruppen 2021 

 Fortsätta och utvärdera arbetssättet sociala insatsgrupper  

Ett arbetssätt där skolan, räddningstjänsten, socialtjänsten och polisen 

samverkar för att kartlägga eventuella stuprör och kommer fram till hur man 

kan samverka och vad som kan göras annorlunda för att få ut mesta möjliga 

effekt av åtgärder. Fortsättning från 2020.  

 Trygghetsvandring 

Genomföra trygghetsvandring i Nora och Nordingrå. Liksom tidigare år ge 

möjlighet till synpunkter via kommunens hemsida och arbeta för att få med 

barn- och ungdomsperspektivet i trygghetsvandringen genom att involvera 

skolan.  

 Workshop om hedersrelaterat våld och förtryck 

Med stöd av Lotta Brännström, Kommunförbundet Västernorrland, 

genomföra en kompetenshöjande workshop för förskola, elevhälsa och 

socialtjänst om att upptäcka och hantera hedersrelaterat våld, HRV.  

 Räddningstjänst 

Fortsätta arbetet med att etablera tydligare kontakter mellan 

räddningstjänsten Höga kusten – Ådalen och skolledningarna i hela 

kommunen för att främja samarbetet. En kartläggning är påbörjad och ska 

fortsätta under året.  

 Uppföljning av brottsförebyggande arbete för ungdomar 

Kramfors kommun har fått stöd med att utvärdera de brottsförebyggande 

insatser som görs riktat mot ungdomar från Urban Utveckling, ett företag 

som arbetar med områdesutveckling med tonvikt på socioekonomiskt utsatta 

bostadsområden. En delrapport ska komma hösten 2021.  

 Följa upp effekter av grannsamverkan och byavakt 

Enligt forskning har grannsamverkan och byavakt god effekt på att minska 

brottsligheten. Vi ska under året ta fram statistik på hur många aktiviteter 

som finns i kommunen och jämföra detta mot brottsstatistik.  

 Följa upp trygghetsundersökningen 

Den trygghetsundersökning som genomförs under hösten 2021 ska följas 

upp och vi ska se vilka aktiviteter som den kan initiera.  
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4 Uppföljning av aktivitetsplan folkhälsogruppen 2020 

 

Arbetsgruppen för folkhälsa har som uppdrag att i samverkan inom 

kommunen samt med andra myndigheter och föreningar, arbeta med 

folkhälsofrämjande insatser. Insatser som kan rikta sig till målgrupper inom 

kommunal verksamhet, men även till medborgarna ute i samhället. 

Syftet är att tillsammans kunna påverka folkhälsan genom att i samverkan 

kunna erbjuda insatser som ligger utanför den dagliga kommunala 

verksamheten. Insatser kan implementeras i ordinarie verksamhet. 

I Arbetsgruppen för folkhälsa ingår bland representanter från 

bildningsförvaltningen i form av rektorsrepresentant, elevhälsan, 

socialtjänsten, representant för ungdomsfrågor, folkhälsoutvecklare, 

jämställdhetsutvecklare, hållbarhetsutvecklare, folkhälsoplanerare regionen 

och from 2021 representant från HSO (handikappförbundens 

samarbetsorgan). Arbetsgruppen träffas tre till fyra gånger per år. 
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5 Aktivitetsplan för folkhälsogruppen 2021 

Aktivitetsplanen för 2021 kan revideras under året. 

 

 

 


