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§ 27 Information från polis och räddningstjänst 

Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att ställa sig positiv till att utveckla arbetet kring 
medborgarlöften för år 2023. 

Ärendebeskrivning 
Sara Alving, polisen och Mats Ferring, säkerhets- och 
beredskapssamordnare går igenom aktuell statistik vad gäller brott och 
tillbud i kommunen. I statistiken visas bland annat att det skett 44 stycken 
brott i parrelation till och oktober i år. Kategorin brott i parrelation är en ny 
kategori och innefattar nära relationer även utanför hemmet. 

Inom kommunens verksamhet har det varit lugnt med tillbud under oktober 
men man ser en ökning av krossade busskurer i november. Mats Ferring 
lyfter även att det är viktigt att kommunens verksamheter rapporterar när 
det sker tillbud och att vissa av dessa även behöver polisanmälas.  

Räddningstjänsten har ett antal hjärtstartare de ansvarar för i Habo tätort. 
Dessa kommer att placeras utvändigt på fastigheterna för att göra dem 
tillgängliga för allmänheten. Hjärtstartarna är utrustade med larm som går 
till styrkeledare när de används. 

Sara Alving går även igenom uppföljning av medborgarlöften för 2021. 
Polisen har bland annat utfört 180 trafikkontroller under de två första 
tertialen (i löftet angavs minst 52 under hela året). Polisen har även utfört 
16 inspektioner med bilinspektör (i löftet angavs minst tre under hela året). 

Inför 2022 kommer medborgarlöftena vara desamma men med högre mål. 

Inför 2023 ser polisen gärna att medborgarlöftena tas fram efter en 
grundlig genomgång. De vill gärna att det utförs medborgar- och 
medarbetardialoger och enkäter. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 28 Uppföljning av insatser och aktiviteter för Strategi 
och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Habo kommun 2020-2023: Habo Vårdcentral 

Ärendebeskrivning 
Daniel Brandon, verksamhetschef på Habo vårdcentral, redovisar de 
insatser vårdcentralen tagit sig an i handlingsplanen för jämlik hälsa och ett 
bra liv i Habo kommun 2020-2023. Vårdcentralen har sex punkter i 
handlingsplanen de ansvarar för, tre inom äldreområdet och tre inom 
främja psykisk hälsa. 

• Öka tillgängligheten för multisjuka äldre 
På god väg men inte i mål. 

• Ökad kunskap för patienter och närstående om deras sjukdomar 
Startades upp våren 2020 men har behövts pausas på grund av 
pandemin. 

• Öka antalet genomförda hälsosamtal för 70-åringar 
Alla samtal pausade på grund av pandemin. 

• Ökad tillgänglighet till psykosociala teamet 
Påbörjats men behövt backa på grund av rekrytering. 

• Skapa förutsättningar utifrån patientens behov för medicinska 
prioriteringar 
Genomfört och pågår. 

• Minskat antal sjukskrivningar för psykisk ohälsa 
Pausat på grund av långtidssjukskrivning. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 29 Handlingsplan för att minska barns exponering av 
porr 

Ärendebeskrivning 
Lena Hedin, folkhälsoutvecklare och Anders Ströberg, barn- och 
ungdomssamordnare har tagit fram ett förslag till process för att arbeta 
fram en handlingsplan för att minska barns exponering av porr. 

I förslaget anges bland annat att en arbetsgrupp behöver tillsättas med 
tjänstepersoner från barn- och utbildningsförvaltningen, individ- och 
familjeomsorgen, fritids- och kulturförvaltningen, Region Jönköpings län 
och civilsamhälle. 

Lena och Anders tar med sig förslaget till strategisk samverkansgrupp för 
att diskutera vilka som ska ingå i arbetsgruppen. 

_____  
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§ 30 Rapport om hälsocenter 

Ärendebeskrivning 
Annika Freding, fritids- och kulturchef, rapporterar om hur arbetet kring 
hälsocenter fortlöper. Överenskommelsen med Region Jönköpings län är 
undertecknad. Habo kommun kommer att ha en kostnad på 180 000 kronor 
som täcker en 30 % tjänst på hälsocentret. Det motsvarar 12 timmar per 
vecka. 

Fritids- och kulturförvaltningen kommer att börja att försöka rekrytera 
internt inom organisationen. En arbetsbeskrivning ska upprättas och 
skickas ut till alla enhetschefer. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 31 Uppföljning av miljö- och hälsoåret 

Ärendebeskrivning 
Lena Hedin, folkhälsoutvecklare presenterar de aktiviteter som genomförts 
under miljö- och hälsoåret 2021. Det är bland annat earth hour, 
skräpplockardagar, tävling för bästa trädgård för pollinatörer, 
hållbarhetsveckan, svampplockning och Orange week. Året har även haft 
temat Friluftslivets år. I december kommer ett frukostseminarium anordnas 
med Åsa Tugestam som kommer berätta om hur hälsa och friluftsliv 
hänger ihop. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 32 Sammanträdesplan 2022 

Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att sammanträda den 24 februari, 24 maj, 27 
september samt den 22 november under år 2022. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag på sammanträdesplan för år 2022 har tagits fram. 

_____ 
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