
Protokoll - Folkhälso och brottsförebyggande rådsmöte

Datum: 2022tS september kl 13:00

Plats: Sammanträdesrum nr 1

Närvarande:
Tord Larsson

Stefan Lindmaik

Sara Fjällström
Maria Eriksson

Kristina Bäckman Unga

Maria Larsson

Björn Westerberg

Vice ordförande
Fritidskonsu lent

Skolan

Biståndsenheten

Lapplandsgymnasium

Socia ltjä nstchef

Polisen

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av justerare: Maria Larsson

4. Tord Larsson gick genom föregående protokoll

5. lnfo från verksamheter - Sara Fjällström informerade om att elever i åk. 4-5 från

Porjus börjat på Västraskolan och det fungerar och ser bra ut, nästa år börjar 4 och 5

an på Östra skolan. Man har haft föräldramöte i Vuollerim där även Polisen var med

och det var uppskattat av föräldrar. Kristina Bäckman Unga från Lapplandsgymnasiet

berättar att man har 29 nya elever i åk 1, man har hälsosamtal, fiket kommer att vara

öppet på förmiddagar för många elever missar frukost, man jobbar med miljön på

skolan med bla. nedskräpning och trivsel, föräldramöten startar man under hösten,

man har även startat ett arbete om hur man kan minska avhopp från gymnasiet, man

tittar på blåsa grönt projektet.

Maria Eriksson jobbar med att rekrytera personal med rätt kompetens till socialtjänst,

men det är fortsatt svårt. Man har varit i kontakt med brottsofferjouren och dom har

haft kontakt med 36 personer iJokkmokks kommun, så vi ser att våran organisation

inte har kunskap där, men att vi kan få hjälp av brottsofferjouren till bättre kunskap.

Maria Larsson informerar att man kämpar på efter en tuff sommar.

Björn Westerberg berättar att det ser ut som vanligt och att det även förekommer
droger i vår kommun. Det har börjat en ung ny områdespolis för Jokkmokk, det

kommer även finnas 2 utredare som kommer jobba mot Jokkmokk, det har även

börjat en ny chef för avdelningen.
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Stefan Lindmark kultur och fritid informerade att en utvecklare börjar i oktober och

nya kultur och fritidschefen börjar i november. Jokkmokks basket har hand om östra
Hörnet tillsvidare. Östra simhall stängt tills mitten på november.

6. Tord Larsson informerade att hjärtstartaren i Kvikkjokks placering var klar, den

kommer att placeras vid kyrkan i ett skåp med värme som köps in, tills servicecentret

blir klar, då man sätter dit den och använder skåpet på nästa ställe.

7. Vi kom överens att folktandvården kan vara med i Folkhälsorådet.

8. Trygghetsvandringen skjuts upp till nästa möte

9. Vi beslutade förra mötet att dela på kostnaden på en föreläsning med Anders Jonsson

och den kommer vara den 21 oktober på Folkets hus. Vi kommer även att köpa en

kraftigt subventionerad analys från regionen om Hälsa på lika villkor som gjorts på

skolor i Jokkmokk. Vi har fått förslag att testa ett mobilt utegym i en månad, men vi

ska kolla upp lite mer fakta för att kunna ta beslut.

10. Nästa möte blir fredagen 16 december kl. L3

Justerare

Maria Larsson
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Tord Lars
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