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Beslutande Ledamöter 
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Agne A Andersson 
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Övriga närvarande Anna Berglin 
Läkemedelsenheten, Landstinget Västernorrland 

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 2016-06-01 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet  
 

Underskrift 
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§ 1 Mötets öppnande 

FTS rådets ordförande Gudrun Sjödin hälsade alla välkomna till dagens möte.  

§ 2 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 

§ 3 Framtida FTS råd 

Ett förslag till en ny organisation för FTS-rådets arbete presenterades av 

Margareta Fällström. Dokumentet har varit ute hos berörda organisationer och 

kommunala tjänstemän med möjlighet att lämna synpunkter på föreslagna 

förändringar.  

Eftersom FTS-rådet inte äger resurser ifråga om varken personal eller 

ekonomi för arbetsgrupper ska arbetsgrupperna istället vara organiserade 

direkt under de olika förvaltningarna.   

FTS-rådet ska ge förslag på uppdrag till respektive förvaltningschef som i sin 

tur ansvarar för de olika arbetsgrupperna och kan bedöma om uppdraget är 

genomförbart och vilket tidsperspektivet för uppdraget är.  

Arbetsgrupp för folkhälsofrågor  

Gruppen ska tillhöra kommunledningsförvaltningen och ledas av ansvarig för 

folkhälsofrågor. Gruppens arbete ska fokuseras på de nationella 

folkhälsomålen och livsstilsfrågor som till exempel kostfrågor, motion med 

mera. I gruppens uppdrag ska även ingå frågor kring tillgänglighet, 

fallförebyggande och suicidprevention vilka alla ingår i folkhälsan.  

Arbetsgrupp för ungdomsfrågor 

Gruppen ska tillhöra BKU-förvaltningen och ledas av representant därifrån. 

Gruppen bör utvidga sitt nuvarande perspektiv kring förebyggande kring 

ANDT-frågor till att även omfatta andra ungdomsfrågor som fritidsaktiviteter 

med mera.  

Arbetsgrupp för säkerhetsfrågor 

Denna grupp ska tillhöra kommunledningsförvaltningen och ledas av ansvarig 

för säkerhetsfrågor. Deltagande bör huvudsakligen vara internt inom 

kommunen förutom Räddningstjänsten och Polisen som är självskrivna 

deltagare när det gäller säkerhetsfrågor.  
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Arbetsgrupp för pensionärsfrågor 

Gruppen ska tillhöra BAS-förvaltningen och ledas av tjänsteman därifrån. 

BAS-nämndens ordförande deltar och informerar och diskuterar med 

pensionärsorganisationerna.  

Arbetsgrupp för integrationsfrågor  

Gruppen ska tillhöra BAS-förvaltningen och ledas av tjänsteman med ansvar 

för integration.  I ansvarsområdet ska ingå frågor kring asylsituationen och 

integration samt samverkan med civilsamhället.  

Arbetsgrupp mot våld i nära relationer  

Gruppen ska tillhöra BAS-förvaltningen och ledas av tjänsteman med ansvar 

för frågor kring våld i nära relationer. I gruppens uppdrag bör ingå arbetet 

med implementation av den länsgemensamma strategin för dessa frågor.  

 

Ett uppdrag delades ut till förvaltningscheferna att utse ansvariga personer till 

att ingå i respektive arbetsgrupper vilka kan presenteras vid nästa FTS råd den 

21a september 2016.  

§ 4 Polisens trygghetsmätning 

Kommunpolisen Andreas Dahlbom berättade om den trygghetsmätning som 

genomförts i Västernorrland. 600 personer inom Kramfors kommun, 300 

vardera i centrum och landsbygd, har fyllt i en enkät som visar på 

problembilder för olika delområden i länet. Rädslan för att drabbas av inbrott 

sticker ut i mätningen 

Rädslan för att möta berusade personer utomhus kan kopplas till 

problembilden för Kramfors (se bilaga). 

§ 5 Medborgarlöfte  

Kommunpolisen Andreas Dahlbom redovisade ett dokument med förslag till 

medborgarlöfte för 2016. En diskussion uppstod om polisens och kommunens 

olika ansvarsområden, främst om vem som har huvudansvaret för tryggheten 

på stan. 

Viktigt att vara tydlig med vem som lovar vad.  

Bestämdes att mer samtal måste föras mellan parterna och att kommunen och 

polisen tillsammans ska revidera den samverkansöverenskommelse som togs i 

bruk 2011. 
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§ 6 Äldre och läkemedel, Landstinget 
Västernorrland  

Anna Berglin från Läkemedelsenheten, Landstinget Västernorrland var 

inbjuden till FTS rådet för att berätta om läkemedel till äldre (se 

www.kollpalakemedel.se). 

Läkemedelskommittén arbetar med information och utbildning till bland 

annat länets hälsocentraler när det gäller olämpliga läkemedel som skrivs ut 

till äldre, vilka med stigande ålder blir sköra och känsliga för vissa läkemedel 

i kombination med varandra. Exempel finns om en ökad fallrisk. 

Enligt den nulägesbeskrivning som gavs är man på rätt väg, uppföljning, tid 

och kunskap är viktiga utvecklingsområden (se bilaga). 

Bestämdes att Landstinget och Kramfors kommun till hösten skall bjuda in 

kommunens pensionärsorganisationer till en särskild föreläsning på temat 

”Smarta råd om läkemedel för äldre”. Jonne Norlin undersöker lämpligt 

datum för denna dag.      

§ 7 Svensk handels säkerhetsvecka 

Christer Westin ordförande i nya Kramfors handel informerade om den 

säkerhetsvecka som Svensk handel anordnade i landet under vecka 17. 

Stölder och snatteri i butik är ett stort problem. Det handlar inte bara om stora 

ekonomiska värden som går förlorade, utan även om handlares och 

butikpersonalens arbetsmiljö och säkerhet. Under säkerhetsveckan 

uppmanades alla butiker att anmäla alla brott som skedde i butikerna (se 

bilaga). 

Hårdare tag från myndigheternas sida efterfrågas av handlarna, att gränsen för 

stöld går vid 1 000 kronors värde utnyttjas av de som snattar i butikerna. 

Cirka 2 miljoner externa stöldbrott till ett värde av 4,6 miljarder kronor begås 

varje år i Sverige. Värst drabbade är livsmedelshandeln, följt av kläder och 

skor och elektronik. 

Alla handlare uppmanas anmäla brott till Svensk Handels Säkerhetscenter, där 

händelser analyseras till nytta för medlemmarna. 

§ 8 Ungdomar i Kramfors- åsikter och attityder  

Under 2015 genomfördes LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) en 

enkätundersökning med alla elever i årskurs 8 på högstadiet och gymnasiets 

årskurs 2.  

Huvuddelen av alla elever är nöjda med sin tillvaro i stort men det finns 

områden som måste ses över som bland annat handlar om hälsa och trygghet. 
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Delar ur rapporten ”Ungdomar i Kramfors - åsikter och attityder” visades för 

ledamöterna. Ungdomarna har besvarat frågor som är indelade i sju tematiska 

avsnitt; fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa, arbete och fritid. 

Den 17e juni kommer rapporten att redovisas av Kommunförbundets FoU-

enhet för delar av kommunens personal som i sin vardag arbetar med unga. 

Senare i höst skall politikerna i kommunfullmäktige få ta del av 

undersökningen. 

Stor vikt kommer att läggas på åtgärder utifrån gjorda analyser, samt en 

återkoppling till de elever som fyllt i enkäten.  

LUPP 2015 kommer att läggas ut på kommunens hemsida under folkhälsa 

trygghet och säkerhet.   

§ 9 Värmestugan och dess framtid 

Verksamheten med värmestugan i Kramfors har bedrivits ideellt under 

perioden februari till och med sista april 2016. Alla inblandade parter är 

positiva till denna satsning vilket lett till att man nu planerar för ännu en 

säsong. 

Några praktiska detaljer skall ses över då det gäller öppning och låsning, samt 

om det är möjligt att eventuellt utöka öppethållandet.  

§ 10 Rapporter från arbetsgrupperna 

Ungdomsgruppen: Gruppen har lagt två halvdagar på att analysera Lupp-

undersökningen. Reflektionerna skall läggas till det arbete som nu startas upp 

gällande analysarbete av allt material. 

Räddningstjänsten medverkade vid ”Tänk Om-aktivitet” i Kramfors centrum 

inför valborg. Genomfört antidrogaktivitet utanför Ådalsskolan vid studenten.  

Familjeteamet har haft två kurser under våren. Pågår rekrytering av coach 

med inriktning mot utlandsfödda föräldrar. Studiefrämjandet jobbar med 

material som är anpassat mot utlandsfödda föräldrar. 

Integration: Gruppen består av ett tiotal engagerade som verkligen hanterar 

dessa frågor på ett föredömligt sätt. Vid senaste mötet hade man besök av 

familjeteamet som berättade om sin verksamhet och de satsningar som är 

aktuella mot asylsökande familjer. 

Fritiden och Patrik Asplund berättade om de integrationsprojekt som 

fritidsenheten är inblandad i. 

Kommunen söker nu en projektledare inom integration för att täcka upp ökade 

behov inom området. Nästa möte är planerat till den 25 augusti kl. 15:00. 

Pensionärsgrupp: För första gången på 25 år planeras det för nybyggnation 

av lägenheter, samt även för upprustning av befintliga lägenheter. Hus på 
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Ringvägen byggs om till 21 nya bostadslägenheter varav 16 lägenheter redan 

är bokade. 

Relationsvåld: Kommunen satsar på nya tjänster inom området våld i nära 

relationer där en kvinnofridssamordnare har anställts inom BAS 

förvaltningen. Den som skall rekryteras för arbete med jämställdhet kommer 

även få ett kommunövergripande ansvar för våld i nära relationer. 

Länsstrategin som togs fram 2012 är föremål för en översyn och revidering. 

Ett förslag till utökad myndighetssamverkan är ute på remiss. Om alla bitar 

faller på plats kommer ett kompetenscentrum under en tid av 3 år startas upp 

2017 som stöd till alla myndigheter vilka omfattas av länsstrategin för våld i 

nära relationer. 

Ett politiskt beslut om riktlinjer för Kramfors kommuns arbete med våld i 

nära relationer beräknas kunna tas under hösten. 

§ 12 Mötets avslutande 

Ordförande Gudrun Sjödin tackade alla närvarande och önskade alla en fin 

sommar, samt förklarade mötet avslutat. 

Nästa möte den 21 september 2016  Kl. 08:30 i Kommunstyrelsens 

sammanträdesrum, Torggatan 2. 

 

 

  

 

 

 


