
Rådsmöte: Folkhälso- och brottsförebyggande rådet  

 

Datum: 2022-12-16 

Tid: 13:00 – 15.00 

Plats: Mötesrum 1 

 

Deltagare 

 

  

Jan Sjöström  Ordförande 

Tord Larsson   Vice Ordförande 

Annelie Eklöv  Distriktssköterska Jokkmokks Vårdcentral  

Maria Eriksson Biståndsenheten  

Linn Suslin   Kultur och Fritid, tillfällig ersättare för Stefan Lindmark under 

                                                hans semester 

 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

 

2. Godkännande av dagordning 

 

3. Val av justerare 

Maria Eriksson  

 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Tord Larsson går igenom föregående protokoll.  

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

 

5. Information från verksamheterna- vad som händer och vad som är på gång  

Annelie Eklöf informerar om att det börjat en ny läkare på vårdcentralen som tidigare 

arbetat i Falun. Något annat som är på gång inom deras verksamhet är att det 

kommer att komma en del pensionsavgångar. Det är en hög smittspridning med 

avseende Covid 19 men även mycket förkylningar och magsjuka. Man har börjat att 

dra åt tyglarna överallt vilket bland annat resulterat i intagningsstopp. Det finns en 

efterfrågan på personal inom flera verksamheter och man har gått ut med annonser 

till dessa befattningar. För diabetespatienter i Porjus finns möjlighet att boka tid för 

provtagning på orten, detta kräver dock att man förbokar.    

 



Maria Eriksson från Biståndsenheten informerar om att man där är kort bemannade 

och att det pågår rekryteringsarbete inom enheten. Något man även hanterar är 

många uppsägningar, till exempel så har en Verksamhetschef och Socialchefen sagt 

upp sig. Man upplever att det är orimliga arbetsbelastningar för cheferna.  Men det 

är även mycket vab och sjukfrånvaro för tillfället. De utmaningar man har är att det 

är svårt att rekrytera dock arbetar man på det. Bra löner skulle tillexempel kunna 

attrahera fler och göra så man kan konkurrerar bättre om personal.   

  

Jan Sjöberg informerar om att socialnämnden gjort ett bättre ekonomiskt resultat än 

förväntat.  

 

Linn Suslin ny utvecklare på Kultur och Fritid informerar om att efter årsskiftet så drar 

Samverkansprojektet om psykisk ohälsa hos barn och unga i gång. Projektet kommer 

att vara ett av hennes arbetsområden.  

 

6. Information om Hjärtstartare 

3 hjärtstartare är inköpta och alla tre är uppsatta. Dessa på följande platser, i Murjeks 

järnvägsstation, bankomaten i Vuollerim samt vid busskuren i Kvikkjokk. Den senaste 

sitter i ett värmeskåp. Gemensamt för alla tre är att de är tillgängliga dygnet runt.  

Det har kommit in önskemål om att STFs stugor ska ha hjärtstartare men man menar 

att dessa är mest riktade till turistföreningarna och inte något som kommunen 

ansvarar för. Därför råder man ansvariga att söka bidrag om man vill ha hjärtstartare 

i stugorna. Även önskemål om hjärtstartare i Porjus har kommit in, men så länge 

räddningstjänsten finns där så säger rådet nej till att köpa in hjärtstartare dit. 

Gruppen har diskuterat att Kåbdalis själva kanske kan stå för inköp av hjärtstartare 

om de skulle önska att ha en vid sin anläggning.  

 

7. Rapport från föreläsningen med Anders Jonsson 

Ingen information finns om föreläsningen i gruppen då ingen var på plats den 21 

oktober och kan därför inte svara på om föreläsningen ens ägt rum. Mötet bestämmer 

att punkten i stället ska tas upp på nästa möte.  

 

8. POSOM grupp – Information  

POSOM gruppens funktion är att den ska fungera som ett mänskligt stöd vid större 

katastrofer. Gruppen diskuterar om kontaktinformationen i tidigare konstellationer av 

POSOM gruppen är uppdaterad. Därefter tar Vice ordförande Tord Larsson vid och 

informerar om att Love Bruno som är säkerhetssamordnare vid Jokkmokks kommun 

nu är ansvarig för uppstart av ny POSOM grupp. Linn Suslin inflikar att gällande 

POSOM så har Love informerat om att man även kommer att ha ett samarbete med 

Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn. Då Love Bruno inte kunde medverka på mötet 

bestäms att han ska bjudas in till nästa möte för att informera om POSOM.    

 

 



9. Övriga frågor  

 

Tandläkarna vill vara med i rådet och vill gärna ha datum för kommande möten för 

att kunna planera in att någon representant kan vara med på mötet.  

 

Rådet bestämmer att nästa möte ska infalla Torsdag 16 februari klockan 13.00. 

Därefter får det nya rådet bestämma mötesdagar då man inte vet hur gruppen 

kommer att sättas samman efter årsskiftet.  

 

Mötet anser att det är viktigt att Trygghetsvandringen finns med på dagordningen 

fram till det att den är utförd.  

 

 

10. Mötet avslutas  

 

 

 

Justering 

 

 

_______________________ ______________________ 

Ordförande   Justerare  


