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Justeras Expedierats 

 

§ 27 Information från polis och räddningstjänst 

Beskrivning av ärendet 
Mats Ferring, säkerhet- och beredskapssamordnare, rapporterar om de 
tillbud som skett under året fram till 21 november. Totalt har 57 händelser 
anmälts som har kostat sammanlagt 93 875 kronor. Anmälda tillbud som 
gäller klotter har ökat från 4 stycken förra året till 10 stycken i år. 

Mats informerar även om ett förslag till ny lag som ska hjälpa kommuner 
att arbeta brottsförebyggande. Många av de ska-kraven som väntas ingå i 
lagen är sådant kommunen redan idag gör, till exempel samordning av 
brottsförebyggande arbete och analyser kring varför brott sker. Kommunen 
ska innan den 1 juli 2023 ha ett strategiskt råd på plats, vilket skulle kunna 
ligga på brottsförebyggande rådet. 

Maja Karlsson, kommunpolis, rapporterar att det varit oroligt och stökigt 
kring ungdomar den senaste tiden. Detta har gjort att polisen ökat närvaron 
i samhället. 

Det har kommit många bra sökanden till tjänsten som områdespolis. 

Polisregion Öst har genomför en trygghetsundersökning där en enkät 
skickats ut till 1000 invånare i kommunen. Svarsfrekvensen var 70,17 %, 
vilket är en hög andel. Undersökningen visade att kommuninvånarna har 
en hög upplevd trygghet.  

Arbete kring att ta fram medborgarlöften för 2023 är igång. Polisen har 
arbetat med medborgar- och medarbetardialoger. Löftena kommer också 
baseras på resultatet från trygghetsundersökningen, statistik och rapport 
från UND.  
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§ 28 Information från strategisk samverkansgrupp 

Beskrivning av ärendet 
Anna Gustafsson, barn- och ungdomssamordnare, rapporterar från 
strategisk samverkansgrupp. 

Gruppen har sett att det är många ungdomar i rörelse kring Coop, 
sporthallen och biblioteket på kvällarna. Det är bland annat elever från 
mellanstadiet som umgås med gymnasieelever. Representanter från barn- 
och utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen ska träffa 
Coop för att diskutera hur man kan gå vidare.  

Gruppen ser även att det skett en ökning av missbruk. 

En ny fältsekreterare är anställd och kommer vara på plats från och med 
februari. 

I samband med barnkonventionens dag den 20 november har det funnits en 
utställning på biblioteket som uppmärksammat barns rättigheter. Till våren 
kommer även förskolorna plantera solrosor någonstans i kommunen för att 
också uppmärksamma ämnet. 

Mätningar av droger i avloppsvattnet har genomförts, analysresultat 
kommer i januari. 

_____  
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§ 29 Kommunsamverkan med Sektion hälsa 

Beskrivning av ärendet 
Lena Hedin, folkhälsoutvecklare, informerar om att Region Jönköpings län 
håller på att se över helheten kring uppdrag och organisering på sektion 
folkhälsa. En led i förbättringsarbetet är att inrätta tre team som ska 
ansvara för tre olika geografiska länsområden varav Habo bildar ett 
tillsammans med Jönköping och Mullsjö kommuner. Tanken är att teamet 
ska erbjuda kommunen stöd utifrån behov. Varje kommun ska ha en fast 
kontaktperson som blir "en väg in". 

Regionen har bjudit in till två informationstillfällen för att kommundialog.  

_____  
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§ 30 Presentation av Habo Hälsocenter 

Beskrivning av ärendet 
Christina Atterling, hälsocoach, presenterar arbetet med Habo Hälsocenter. 
Christina började i april med att starta upp verksamheten, gå utbildningar, 
nätverka och förbereda inför vad som blev starten i september. 

Invånare i kommunen kan bli hänvisade till hälsocenter från vårdcentralen 
men kan även lämna en intresseanmälan själva.  

Fokus har varit på kvinnor i 30-45-års åldern som har psykisk ohälsa som 
är stressrelaterad. Tanken är att hälsocenter finns med under sex månader. 
Man har först ett uppstartsmöte där hälsocoach och klienten tillsammans 
tar fram olika delmål. Efter tre månader hålls ett uppföljningssamtal och 
sedan ett avslutningssamtal efter sex månader. Under tiden på hälsocenter 
kan klienten bland annat delta i samtalsgrupper och få stöttning av 
hälsocoach på gymmet. 

Hälsocoachtjänsten är idag på 30 % men Christina ser ett behov av att öka 
upp det i framtiden. 

_____  
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§ 31 Uppföljning av strategi och handlingsplan för 
jämlik hälsa i Habo 

Beskrivning av ärendet 
Lena Hedin, folkhälsoutvecklare och Anders Ströberg, tidigare barn- och 
ungdomssamordnare rapporterar från arbetet med handlingsplan för jämlik 
hälsa i Habo. 

År 2020 när handlingsplanen antogs hade kommunen tagit fram 54 
aktiviteter fördelade på de olika förvaltningarna och vårdcentralen som 
skulle genomföras. 

Efter uppföljningar som skett under 2021-2022 följer 31 aktiviteter planen, 
15 aktiviteter går bra men har förseningar eller hanterbara hinder och 7 
aktiviteter som riskerar att inte uppfylla målen.  

Pandemin har påverkat många aktiviteter genom att de antingen behövts 
pausas eller ändrats. Folkhälsorådet ser det ändå som positivt att mer än 
hälften av aktiviteterna är går enligt plan.  

_____  
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§ 32 Information från miljö- och hållbarhetsstrateg 

Beskrivning av ärendet 
Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg, rapporterar att arbete kring att 
integrera Agenda 2030 i kommunens dna pågår. Sommaren 2021 fick 
förvaltningschefer och nämnderna i uppdrag att koppla sina grunduppdrag 
mot de globala målen. I kommunens bokslut för 2022 kommer arbetet att 
följas upp.  

Friluftslivsfrågor är en av många delar i folkhälsoarbetet. Miljö- och 
hållbarhetsstrategen jobbar med friluftslivsfrågor tillsammans med fritid- 
och kulturförvaltningen. I Habo deltog vi i Friluftslivets år 2021 och 
samarbetade med kommunerna i Jönköping, Värnamo och Eksjö. Det är 
fortsatt viktigt att synliggöra friluftsvisfrågorna. Arbete med att ta fram en 
blågrön strukturplan tillsammans med tekniska förvaltningen pågår. Miljö- 
och hållbarhetsstrategen deltar även i länsstyrelsens arbete med att revidera 
grön handlingsplan där bland annat friluftsliv ingår. 

Anna presenterar även de aktiviteter som genomförts kopplade till miljö- 
och hälsoåret. Bland annat har kommunen deltagit i Earth hour, 
skräpplockardagarna och världsmiljödagen. Kommunen har även anordnat 
cykeltävlingen Habo trampar för kommunens medarbetare och tagit fram 
en familjeguide som är ett stöd till familjer. Vid sammanträdet pågår även 
orange week - en vecka fri från våld där socialförvaltningen och 
Hagabodaskolan uppmärksammar sitt arbete.  

_____  
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§ 33 Sammanträdesplan 2023 

Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att sammanträda den 21 februari (förmiddag), 31 
maj, 27 september samt 29 november under år 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till sammanträdesplan för år 2023 har tagits fram. 

_____ 


	Protokoll för folkhälsorådet
	§ 27 Information från polis och räddningstjänst
	Beskrivning av ärendet

	§ 28 Information från strategisk samverkansgrupp
	Beskrivning av ärendet

	§ 29 Kommunsamverkan med Sektion hälsa
	Beskrivning av ärendet

	§ 30 Presentation av Habo Hälsocenter
	Beskrivning av ärendet

	§ 31 Uppföljning av strategi och handlingsplan för jämlik hälsa i Habo
	Beskrivning av ärendet

	§ 32 Information från miljö- och hållbarhetsstrateg
	Beskrivning av ärendet

	§ 33 Sammanträdesplan 2023
	Beslut
	Beskrivning av ärendet


