
Protokoll - Folkhälso och brottsförebyggande rådsmöte

Datum:20223L maj kl 13:00

Plats: Sammanträdesrum nr 1

Närvarande:
Tord Larsson

Stefan Lindmark

Sara Fjällström
Maria Eriksson

Kristina Bäckman Unga

Maria Larsson

Annelie Eklöw

Vice ordförande
Fritidskonsu lent

Skolan

Biståndsenheten

Lapplandsgymnasium

Socialtjänstchef

Hälsocentralen

Dagordning:

L Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av justerare: Tord Larsson

4. Tord Larsson gick genom föregående protokoll

5. lnfo från verksamheter - Kristina Bäckman Unga från Lapplandsgymnasiet berättar

att man har informerat om skolans alkoholpolicy till eleverna och att man kommer att
jobba nästa år med ett projekt som heter Blåsa grönt som man använt i Kiruna. Det är

26 elever som går ut till sommaren, ca 80% av eleverna får avgångsbetyg, alla från el

och vårdprogrammet får avgångsbetyg och har redan fått jobb. Man har ett aktivt

elevråd som arrangerar turneringar mm. Man har även haft öppet hus för åk 8 som

var 37 st. Sara Fjällström informerade om att det är beslut på att skjuta upp flytt till
östra med ett år men att åk 4 och 5 från Porjus kommer till Västra och att det blir ca

10 elever kvar i Porjus åk 1-3. Sjukfrånvaron har minskat bland elever och personal.

Annelie Eklöw informerade att man fått en ny chef som kommer ha hand om

Jokkmokk, Pajala, det är även nya chefer inom organistsonen, coviden har gett

bekymmer på grund av att det blivit mindre med läkarbesök som ska hinnas ikapp,

man fortsätter med dos 4, man har bra personaltäthet, kan vara nån vakant plats på

ambulansen, man har bra med läkartjänster, öppnar en hälsovårdspunkt i Porjus.

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

nu även svårt att få konsulenter, missbruksproblemen har minskat, öppenvården har

lyckas få ny personal, vuxenplaceringar har ökat sista månaden, förändringen är att
alkoholmissbruket minskar medans drogmissbruk ökar även blandmissbrukare ökar.
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Stefan Lindmark kultur och fritid informerade att man jobbar just nu med Naturens

dag, planerar sommaraktiviteter, man letar efter en utvecklare och en kultur och

fritidschef, Jokkmokks basket kommer att ha hand om östra Hörnet till
skolavslutningen. Maria. Larsson informerar att man saknar personal under

sommaren, önskar mer ungdomar som utbildar sig inom vård, det kommer vara

många tuffa år i framtiden, arbetsmiljöverket har varit och diskuterat schemafrågan,

arbetsgruppen med socialtjänst.

6. BUN, Kultur och fritid, Socialtjänst som börjat jobba med förehavande insatser kring

barn och unga har lämnat in en ansökan (se bilaga) hur den ser ut, beslut tas på

Kommunstyrelsen.

7. Tord Larsson informerade att hjärtstartaren i Kvikkjokks placering inte var klar, jobbar
på en plats där brandstation var ett av förslagen, men att nu är en uppsatt på

tågstation i Murjek och en i bankomaten i Vuollerim där dom kan nås under hela

dygnet.

8. Skolan kommer göra ett utskick till alla vårdnadshavare om att kolla barnen under

skolavslutningshelgen och gärna vara ute i samhället under veckan.

9. Ann Enberg som jobbat med trygghetsvandring berättade hur dom jobbat tidigare,
gav tips om att hämta en vägledning från BRÄ om hur man gör en trygghetsvandring

och att man bjuder in Polisen, Gatukontoret, Fastighet, Trafikverket mm till träffarna
om trygghetsvandring.

10. Annelie Eklund frågade om Hälsans stig, där Stefan varit i kontakt med Vikoria Bystet

från Länsstyrelsen och hon meddelade att det är på gång, en fråga till kom upp, det
gällde Posom gruppen, hur fungerar den och vem är ansvarig. Vi beslutade att dela på

kostnaden på en föreläsning om.... Med Anders Jonsson så ca 8000 kr sponsrar

Folkhälsorådet.

Kommande möte: 1-5 september kl. L3.00
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J usterare

Tord Larsson

Viceordförande

Stefan Lindmark

Sekreterare


