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Justeras Expedierats 

 

§ 11 Information från polis och räddningstjänst 

Beskrivning av ärendet 
Mats Ferring, säkerhets- och beredskapssamordnare, rapporterar om de 
tillbud som skedde under 2021. Totalt anmäldes 58 händelser som kostade 
sammanlagt 173 716 kronor. Den största kostnaden har varit för krossat 
glas. Mest drabbade objektet är Hagabodaskolan/Hagenskolan/Sporthallen. 

Mats berättar att kommunens medarbetare är bra på att rapportera tillbud.  

Förslag på lösningar är att sätta upp mer belysning på platser som är 
mörka, se över vegetation kring skolor och förskolor, laga busskurer och ta 
bort klotter skyndsamt samt kameraövervakning. Under 2022 är tanken att 
Alléskolan ska få övervakningskameror. Tekniska förvaltningen har även 
ansökt om tillstånd för kamerabevakning på Bränningeskolan. 

Mats rapporterar även resultaten från den nationella 
trygghetsundersökningen som har gjorts. 105 personer i kommunen har 
svarat på undersökningen som gjordes i form av en enkät.  

Av de 105 personerna uppger 22 % att de känner sig otrygga sena kvällar i 
det egna bostadsområdet, 92 % har upplevelsen att brotten har ökat i 
Sverige, 30 % är oroliga för att utsättas för bostadsinbrott och 56 % har 
förtroende för rättsväsendet som helhet. 

Maja Karlsson, polisinspektör, rapporterar om att narkotikabrotten i 
kommunen ökar och att brukandet av narkotika sjunker i åldrarna.  

Maja lyfter även vikten av samverkan mellan civilsamhället, socialtjänst, 
räddningstjänst, polis och fältgruppen för att kunna arbeta kring dessa 
frågor.  

_____  
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§ 12 Uppföljning av strategi och handlingsplan för 
jämlik hälsa 
Diarienummer KS21/181 

Beskrivning av ärendet 
Svante Modén, teknisk chef, rapporterar hur tekniska förvaltningen ligger 
till kring deras insatser i handlingsplanen för jämlik hälsa.  

Tekniska förvaltningen har fem aktiviteter med i handlingsplanen varav 
fyra går enligt plan. Den femte aktiviteten som är Byggnation av 
lägenheter. Svante berättar att tekniska förvaltningen ansvarar inte för 
byggnation för lägenheter och kan endast styra detta med hjälp av 
markanvisning eller ägardirektiv mot det kommunala bostadsbolaget. 

_____  
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§ 13 Information från strategisk samverkansgrupp 
(SSG) 

Beskrivning av ärendet 
Lena Hedin, folkhälsoutvecklare, ger en rapport från den strategiska 
samverkansgruppen.  

• Hälsocenter drar igång verksamheten i september. Hälsocoach är 
anställd på 30 %.  

• Samverkansgruppen har ansökt om medel till gratis 
sommarlovsaktiviteter från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
fattar beslut den 1 juni. 

• Hösten 2022 startar kommunen anpassad grundskola (tidigare 
särskola). 

• Frånvaron i skolan fortsätter att vara högre än normalt trots att 
restriktionerna är borttagna. 

• På Bränningeskolan har det varit en del brandtillbud och 
skadegörelse den senaste tiden. Räddningstjänsten och barn- och 
utbildningsförvaltningen leder samordning av ärendet.  

_____  
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§ 14 Information från Habo Bruk för alla 

Beskrivning av ärendet 
Pia Andersson, verksamhetsledare på Habo Bruk för alla, berättar om deras 
verksamhet. På Bruk för alla är det 18 anställda och anställningen 
möjliggörs genom lönebidrag via arbetsförmedlingen. Det finns en stor 
efterfrågan på att få arbeta på Bruk för alla men det är en lång process för 
att kunna börja arbeta där. 

Verksamheten har två olika delar, en verkstadsdel och en second hand-del. 

Kommunen har avsatt 800 000 kronor i budget för Habo Bruk för alla. 

_____  
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§ 15 Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld 
mot kvinnor och våld i nära relationer 2020-2026 

Beskrivning av ärendet 
Pernilla Ekstrand, socialchef, berättar om hur Habo kommun arbetar med 
insatser kopplat till strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor och våld i nära relationer. Pernilla förklarar att våld kan vara så 
mycket mer än fysiskt våld. 

En grupp inom elevhälsan har genomgått utbildning inom metoden 
Mentorer i våldsprevention (MVP) och har under våren genomfört 
metoden med en klass i årskurs 7. Fler pedagoger kommer att utbildas och 
från och med hösten genomförs utbildningsinsatser bredare, i årskurs 8. 

Socialnämnden har sedan 1 augusti 2021 även ett krav att verka för att 
personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra 
övergrepp ska ändra sitt beteende. 

möjlighet/skyldighet att även arbeta med den som utövar våld för att 
utövaren ska sluta utöva våld. 

Kommunen har även antagit handlingsplan för hedersrelaterat våld som är 
en del av arbetet i det övergripande arbetet.  

Varje år anordnas Orange week - en vecka fri för våld.   

_____  
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§ 16 Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Jönköpings län 

Beskrivning av ärendet 
Lena Hedin, folkhälsoutvecklare, berättar om den regionala 
handlingsplanen för jämlik hälsa som är kopplad till den regionala strategin 
för jämlik hälsa. Handlingsplanen har tre strategiska mål, hållbara 
strukturer i styrning och ledning för en jämlik hälsa, stärkt samverkan och 
samlärande regionalt och lokalt och jämlik hälsa och bra livsvillkor genom 
hela livet.  

Aktiviteter i handlingsplanen är bland annat årlig uppföljning av 
indikatorerna som är kopplade till strategin, kunskapsunderlag baserad på 
"Hälsa på lika villkor" ska tas fram och sprida existentiella samtalsgrupper 
för personer i eget boende och särskilt boende. 

_____  
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§ 17 Strategi och handlingsplan för sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter 
Diarienummer KS22/177 

Beskrivning av ärendet 
Lena Hedin, folkhälsoutvecklare, rapporterar om arbetet kring att ta fram 
en strategi och handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter hos barn och unga.  

Strategin är tänkt att länka ihop de berörda verksamheternas behov inom 
området för att skapa en helhet och röd tråd för barn och unga. Syftet med 
strategin är att skapa förutsättningar för barn och unga i Habo kommun att 
hantera sin integritet och sexuella identitet. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Fritids- och kulturnämnden  
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§ 18 Drogpolitiskt program 

Beskrivning av ärendet 
Habo kommuns drogpolitiska program löpte ut 2021 och uppföljning 
pågår. Arbete med revidering av programmet kommer att börja i början på 
juni och kommer att ligga i linje med de nationella och regionala 
strategierna.  

_____  
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§ 19 Bästa platsen att åldras på 

Beskrivning av ärendet 
Lena Hedin, folkhälsoutvecklare, berättar att det på uppdrag att 
Strategigrupp äldre pågår ett länsgemensamt utvecklingsarbete som utgår 
från lokala behov, möjligheter och utmaningar för att Jönköpings län ska 
bli bästa platsen att åldras på.  

_____  
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§ 20 Anmälningsärende 

Beslut 
Anmälningsärenden läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till folkhälsorådet: 

Ordförandebeslut: Medel till Vårruset 2022 

_____ 
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