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§ 1 Information från polis och räddningstjänst 

Beskrivning av ärendet 
Mats Ferring, säkerhet- och beredskapssamordnare, rapporterar om de 
tillbud som skedde under 2022. Totalt gjordes 60 stycken anmälningar via 
kommunens tillbudssystem där kostnaden för glaskross/busskurer står för 
den största kostnaden. 

Jämförelse av olika objekt visar på att Alléskolan haft flest tillbud (18 
stycken). Kameraövervakning är på gång vid både Alléskolan och 
Bränningeskolan. 

Maja Karlsson, kommunpolis, rapporterar att läget varit lugnt i kommunen 
under höst och vinter. Det finns viss problematik kring EPA-traktorer som 
framförs vårdslöst men detta finns med att arbeta kring i medborgarlöftena 
för 2023. 

Två nya områdespoliser för Habo och Mullsjö har rekryterats och tillträder 
i juni. Fyra nya områdespoliser utan geografiskt område börjar i slutet av 
mars och kommer att arbeta med inriktning mot lokala problembilder. 

Under 2023 har 3 brott anmälts hittills. 

Richard Svensson, polis med inriktning på drogrelaterade brott, informerar 
om resultatet från de mätningar av narkotika i avloppsvattnet som har 
gjorts. 

Habo har väldigt låga siffror som också stämmer överens med den låga 
brottsligheten i kommunen. Ofta upptäcks narkotikabrotten i samband med 
annat brott. 

_____  
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§ 2 Information från strategisk samverkansgrupp 

Beskrivning av ärendet 
Per Sandberg, biträdande skolchef, rapporterar från strategisk 
samverkansgrupp den 6 februari. 

• IFO ser att drogproblemen hos vuxna ökar. 
• IFO har svårt att rekrytera socialsekreterare. 
• Fritidsgården och kulturskolan planerar för att flytta till 

gemensamma lokaler. 
• Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit ett grepp kring 

organisation och rutiner av frånvaroarbete i skolorna. Man ser 
bland annat att frånvaron är högre generellt höstterminen 2022 än 
höstterminen 2019 där pandemin kan ha satt sina spår. 

• Per Sandberg, biträdande skolchef och Monika Raske, 
näringslivsutvecklare har träffat ägaren till Coop. Situationen har 
blivit bättre. 

Ordföranden tackar för informationen. 

  

_____  
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§ 3 Information om familjeguiden 

Beskrivning av ärendet 
Folkhälsorådet ställde sig positiva till en utveckling av familjeguiden vid 
sitt sammanträde den 22 februari 2021. Sedan dess har en broschyr (både 
digital och tryckt) tagits fram. 

Familjeguiden är ett stöd för så väl familjer i kommunen som för 
kommunens medarbetare. I guiden finns samlad information om olika 
verksamheter i kommunen som familjerna kan behöva komma i kontakt 
med. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  



Folkhälsorådet 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-02-21 

Sida 
5 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 4 Information om fokusområdet psykisk hälsa 

Beskrivning av ärendet 
Anna Lööv, projektledare för fokusområde psykisk hälsa, informerar om 
arbetet med projektet. 

Projektets syfte är att skapa förutsättningar och kunna bidra till en friskare 
och mer välmående befolkning. Målet är att antalet sjukskrivningar 
beroende på psykisk ohälsa ska minska, skolresultatet ska bli bättre, skapa 
en meningsfull fritid utifrån barn- och ungdomars egna förutsättningar 
samt bidra till att stärka den sociala hållbarheten inom Habo kommuns 
geografiska område. 

Projektet har fem prioriterade områden: 

• Äldres psykosociala hälsa 
• Våld i nära relationer 
• Meningsfull fritid 
• Tidiga samordnade insatser 
• Social hållbarhet (främst sociala och ekonomiska aspekter) 

Varje område har egna insatser där de flesta uppfylls men några kan 
arbetas djupare med. En del av insatserna har uteblivit på grund av 
coronapandemin. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 5 Dansa utan krav 

Beskrivning av ärendet 
Habo Hälsocenter har lyft frågan kring att anordna Dansa utan krav för 
vuxna för de klienter hälsocentret har. Tidigare har folkhälsorådet beviljat 
medel för att anordna Dansa utan krav för ungdomar med psykisk ohälsa.  

Projektet skulle innebära en kostnad på cirka 35-40 000 kronor för en 
termin.  

Projektet skulle kunna till viss del finansieras genom deltagaravgift men 
eventuellt även en del från folkhälsorådet. 

En ansökan om medel med detaljerad budget kan lämnas in till nästa 
folkhälsoråd. 

_____  
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§ 6 Information från hållbarhetsgruppen 

Beskrivning av ärendet 
Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg, informerar om 
hållbarhetsgruppens arbete. 

Hållbarhetsgruppens uppdrag är att hantera aktuella gemensamma 
strategiska hållbarhetsfrågor genom till exempel identifiera behov och 
utmaningar, lämna prioritering av mål och möjligheter till effektivare 
processer och arbetssätt.  

De ska även synliggöra kommunens arbete med Agenda 2030 för 
kommuninvånare och näringslivet.  

De har hittills bland annat kartlagt och analyserat kommunens arbete med 
Agenda 2030 och hållit utbildning för förtroendevalda. 

Framåt arbetar de med en kommunikationsstrategi för strategiskt 
hållbarhetsarbete, uppföljning genom bokslut och hur kommunen ska 
integrera Agenda 2030 och de globala målen på ett naturligt sätt i 
styrmodellen. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 7 Ansökan om medel till teater om missbruk 

Beslut 
Folkhälsorådet beviljar ansökan om medel till teater om missbruk om  
35 000 kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Nätverket 6-12 år har ansökt om medel till teater som handlar om missbruk 
för elever i årskurs 4.  

Som en följd till att den psykiska ohälsan ökar i Habo ökar även missbruk 
och går även allt längre ner i åldrarna. Syftet med teatern är att ge eleverna 
ökad möjlighet att samtala om, reflektera kring samt hitta olika 
stödfunktioner och hjälp när det behövs.  

Teatern baseras på skådespelarnas egna erfarenheter kring missbruk.  

Nätverket ansöker om 35 000 kronor som inkluderar kostnad för 
föreställningen och arbetsmaterial för att kunna arbeta vidare kring 
frågorna. 

_____  
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§ 8 Ansökan om medel till stavgång 

Beskrivning av ärendet 
Folkhälsorådets beredningsgrupp har beslutat att bevilja medel för 
annonsering av stavgång i HaboNytt om 300 kronor.  

_____ 
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