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Plats och tid Högra kammaren samt digitalt via Teams 
Onsdagen den 26 maj 2021 klockan 13.30–16.30 

Beslutande Hans Jarstig, ordförande 
Karin Hultberg (KD), fritids- och kulturnämnden 
Jan Sundman, kommundirektör 
Gustav Andersson, stf räddningschef § 12-14 
Sara Alving, Polisen § 12-13 
Daniel Brandon, vårdcentralen Bra Liv 
Lena Hedin, folkhälsoutvecklare 
Pernilla Ekstrand, socialchef 
Åsa Wadling, skolchef 
Annika Freding, fritids- och kulturchef 
Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare 
Jonna Wulff, frivilligsamordnare 
Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg 
Katarina Gustafsson, sekreterare 
Mikael Norell, gata/parkchef § 14 
Ulrika Ohlsson, skolsköterska § 15 

Paragrafer 12–20 

Utses att justera Anders Ströberg 

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 
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 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutande organ Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 2021-05-26 

Datum då anslaget publiceras  

Datum då anslaget avpubliceras  

Protokollet förvaras på Kommunkansliet 

Underskrift 
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Justeras Expedierats 

 

§ 12 Information från polis och räddningstjänst 

Ärendebeskrivning 
Sara Alving från Polisen presenterar arbetet med årets medborgarlöften. 
Polisen har genomfört åtta riktade trafikkontroller och 121 vanliga 
kontroller under första tertialet. De har även gjort ett hundsök på 
Hagabodaskolan. Samverkan mellan polisen och kommunen har fungerat 
generellt bra trots pågående pandemin. 

Gustav Andersson, ställföreträdande räddningschef rapporterar om 18 
händelser sen februari, främst inbrott, skadegörelse på skolor och en del 
krossade busskurer. I övrigt har det varit rätt lugnt i kommunen på sistone. 

Ordförande tackar för informationen. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 13 Rapport från strategisk samverkansgrupp (SSG) 

Ärendebeskrivning 
Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare rapporterar från den 
strategiska samverkansgruppen (SSG). SSG har fått 100 000 kronor 
beviljat av kommunstyrelsen till gratis sommaraktiviteter, de har även fått 
106 000 kronor beviljat från statliga medel. Individ- och familjeomsorgen 
har många tuffa ärenden och högt tryck just nu. 

Barn- och utbildningsförvaltningen, fritids- och kulturförvaltningen, 
räddningstjänsten samt polisen håller på att kollar på aktiviteter under 
skolavslutningsveckan. Årets skolavslutningar kommer hållas klassvis och 
med digitala tal. 

SSG har fått en förfrågan från Länsstyrelsen om att delta i en undersökning 
av narkotika i avloppsvattnet. Det kommer inte gå att se skillnad på om det 
är receptbelagd narkotika eller olovligt brukande. 

_____  
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§ 14 Trafiksäkerhetsprogram 
Diarienummer KS21/141 

Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att ställa sig bakom förslag till 
trafiksäkerhetsprogram 2021-2025 under förutsättning att de globala målen 
samt barnkonventionen vävs in i programmet. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till trafiksäkerhetsprogram har tagits fram av tekniska 
förvaltningen. Programmet har arbetats fram i ett nära samarbete med 
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) vilket även 
säkerställer en samverkan mellan olika närliggande kommuner. På detta 
sätt blir vi effektivare i vårt arbete och hittar gemensamma lösningar. 
Medverkar i samarbetet gör också Trafikverket och Polisen. 

Trafiksäkerhetsprogrammet ingår i handlingsprogrammet för ”Trygghet 
och säkerhet” som tar ett helhetsgrepp på alla trygghets- och 
säkerhetsfrågor med fokus på nollvisionen och trafiksäkerheten i 
samhället, stort fokus ligger på de oskyddade trafikanterna. 

Trafiksäkerhetsprogrammet 2021-2025 bygger vidare på samma grund 
som det tidigare programmet, det vill säga att systematiskt arbeta för ett 
trafiksystem som förbättrar säkerhet och tillgänglighet. 

Folkhälsorådet har fått trafiksäkerhetsprogram 2021-2025 på remiss från 
kommunstyrelsen. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 15 Uppföljning temadag "Relationer och sex" 
Diarienummer KS21/80 

Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att ge barn- och ungdomssamordnare samt 
folkhälsoutvecklare i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur 
kommunen kan minska barns exponering av porr. 

Ärendebeskrivning 
Ulrika Ohlsson, skolsköterska på Hagabodaskolan informerar om de 
aktiviteter som Hagabodaskolan genomfört med de medel de blivit 
beviljade av folkhälsorådet. De har haft digitala föreläsningar med Torgny 
Wirén och ungdomsmottagningen i Jönköping. Skolkuratorn har föreläst 
om känslor och relationer och skolsköterskan om pubertet, sex och nätporr. 

Vidare rapporterar Ulrika att 95 % av pojkarna i årskurs 7 har sett på 
nätporr. Inför föreläsningen som Ulrika höll i fick eleverna ställa anonyma 
frågor. Det kom in 120 frågor där många var influerade av porr. Ulrika 
lyfter att det behövs insatser för att få föräldrar att prata om nätporr med 
sina barn. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Barn- och ungdomssamordnare 
Folkhälsoutvecklare  
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§ 16 Hälsocenter i Habo kommun 
Diarienummer KS21/170 

Beslut 
Folkhälsorådet ställer sig bakom inriktningen för ett Hälsocenter i Habo 
kommun och föreslår kommunfullmäktige att 

• utse fritids- och kulturnämnden till ansvarig nämnd för 
verksamheten 

• uppdra till fritids- och kulturnämnden att teckna en 
överenskommelse med Region Jönköpings län, samt 

• uppdra till fritids- och kulturnämnden att fastställa dimensionering 
och inriktning  av verksamheten samt att i budget 2022-2024 äska 
erforderliga medel. 

Ärendebeskrivning 
Hälsocenter är en samverkansmodell som drivs lokalt genom samarbete 
mellan kommuner, vårdcentraler och ideell sektor. Syftet med Hälsocenter 
är att genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt ge stöd till att 
förbättra invånarens fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa. Ett 
hälsocenter ska erbjuda kostnadsfria aktiviteter genom verksamhet som 
leds av hälsocoach. Målgruppen för Hälsocenter i Habo är primärt invånare 
med risk för stressrelaterad psykisk ohälsa. 

Medlen fördelas utifrån den fördelningsmodell som är gällande för 
samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län. 
Kommunen fakturerar Region Jönköpings län årsbelopp, som är baserat på 
beräknade coachtimmar per kommun. Regionen bidrar med 180 000 kr/år 
till kommunen för en hälsocoach 12 timmar i veckan vilket motsvarar en 
tjänstgöringsgrad på 30 %. Beloppet räknas upp med Region Jönköpings 
läns index mellan åren. 

Folkhälsorådet anser att etablering av ett Hälsocenter är mycket viktigt och 
att coachning och nära stöd är betydelsefullt för att lyckas skapa nya eller 
upprätthålla bra levnadsvanor. För att möta framtidens utmaningar inom 
hälso- och sjukvården behövs större fokus på hälsofrämjande 
insatser._____ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Bilaga till beslutet 
Skrivelse från arbetsgruppen  
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§ 17 Redovisning av folkhälsoenkät UNG 

Ärendebeskrivning 
Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare redovisar resultatet från 
folkhälsoenkät UNG. Enkäten har besvarats av elever på högstadiet och 
årkurs 2 på gymnasiet. Svarsfrekvensen var ca 90 % vilket är väldigt bra. 
Jämfört med när enkäten besvarades 2017 så skattar eleverna sin hälsa 
högre nu. 

Det är inga siffror som sticker ut jämfört med övriga länet även om 
resultatet inte är på topp. 

Ordförande tackar för informationen. 

_____  
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§ 18 Rapport om miljö- och hälsoåret 

Ärendebeskrivning 
Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg rapporterar om miljö- och 
hälsoåret. 

• Earth hour genomfördes en digital kampanj som involverade 
näringslivet i kommunen. Xrundan laddades också med frågor 
kopplade till Earth hour. 

• Smålandsledens dag uppmärksammades den 25 april. 
• Den 2 maj invigdes Norra Sigfridsleden. 
• Under sommaren pågår en tävling där kommunens invånare tävlar 

om bästa trädgård för bin och andra pollinatörer. 
• Den 18-24 oktober är det hållbarhetsveckan. 

_____  
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§ 19 Information om coronapandemin 

Ärendebeskrivning 
Jan Sundman, kommundirektör rapporterar om coronaläget i kommunen. 

• Antal bekräftade fall i kommunen har minskat, vecka 19 var det 
mellan 15 bekräftade fall (jämför med vecka 11: 138 fall). Vecka 
20 var 44 % av de smittade mellan 0-19 år. 

• Även i länet har bekräftade fall/vecka sjunkit från ca 1 800 (vecka 
12) till ca 700 (vecka 20).  

• 46,5 % av länets befolkning har fått vaccination dos 1 och 20,3 % 
har även fått dos 2. 

_____  
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§ 20 Information från frivilligsamordnare 

Ärendebeskrivning 
Jonna Wulff, frivilligsamordnare informerar om verksamheterna på 
Kärrsgården. 

• Kärrsgården har haft besök från Svenska kyrkan som spelat 
livemusik 

• Aktiviteterna sker i små grupper, mycket utomhus och med 
munskydd 

• Gnistan odlar lin 
• Restriktioner på avdelningarna, de som vill besöka boende ringer 

och bokar besök med enheten 
• Väntjänstpromenader förväntas kunna komma igång under hösten 
• Svenska kyrkan har bokat in gudstjänster på Kärrsgården 
• Mittpunkten har öppnat upp sitt café igen 

_____ 
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