
 

Folkhälsorådet 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-10-02  1 
 

Innehållsförteckning 

 Ärende Sida 
§ 20 Presentation av frivilligsamordnare ............................................................................ 3 

§ 21 Aktuell information från Polisen ................................................................................ 4 

§ 22 Information om medborgarlöften 2020 ...................................................................... 5 

§ 23 Rapport från strategisk samverkansgrupp (SSG) ....................................................... 6 

§ 24 Rapport från Trygghetsdagen ..................................................................................... 7 

§ 25 Information om motorgården ...................................................................................... 8 

§ 26 Uppföljning av aktiviteter i Strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett 
bra liv i Habo kommun 2016-2019 ............................................................................. 9 

§ 27 Uppföljning av Strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Habo kommun 2016-2019 ........................................................................................ 10 

§ 28 Strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun 
2020-2023 ................................................................................................................. 11 

§ 29 Information om samverkansplattform med föreningslivet ....................................... 12 

§ 30 Ekonomisk uppföljning ............................................................................................ 13 

§ 31 Information om barnrättsveckan ............................................................................... 14 
 



 

Folkhälsorådet 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-10-02  2 
 

 
  
 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Folkhälsorådet 
  
Sammanträdesdatum 2019-10-02 
  
Datum då anslaget publiceras 2019-10-07 Datum då anslaget avpubliceras 2019-10-29 
  
Protokollet förvaras på Kommunkansliet 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Högra kammaren, Habo kommunhus 
 Onsdagen den 2 oktober 2019 kl. 13:30-16:05 
  
Beslutande Hans Jarstig (KD), ordförande 

Gunnar Pettersson (S), vice ordförande 
  
 Katarina Gustafsson, sekreterare 

Thomas Andersson, stf räddningschef § 20-25 
Madelen Andersson, kommunpolis § 20-25 
Jonna Wulff, frivilligsamordnare 
Annika Freding, bitr. fritids- och kulturchef 
Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare 
Lena Hedin, folkhälsoutvecklare § 20-25 
Anna Gustafsson, familjecentralen 
Carina Bergman, socialchef 
Magnus Lundin, motorgården § 25 
 

  
Utses att justera Gunnar Pettersson Paragrafer: 20–31 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

§ 20 Presentation av frivilligsamordnare 
_____ 

Jonna Wulff är ny frivilligsamordnare i kommunen och började strax innan 
sommaren. I hennes arbetsuppgifter ingår syn- och hörselinstruktör – att 
fungera som en mellanhand mellan audionommottagningen och brukarna i 
kommunen. Jonna kommer även ha hand om väntjänst som är till för 
ensamma äldre som vill ha någon att t ex samtala eller ta en promenad 
med. Jonna kommer arbeta mycket tillsammans med aktivitetssamordnaren 
på Kärrsgårdens äldreboende för att få ett Levande Kärrsgården.   
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§ 21 Aktuell information från Polisen 
_____ 

Madelen Andersson och Thomas Andersson rapporterar om att Habo är en 
av topp tio tryggaste kommunerna i landet och har legat stadigt i topp de 
senaste tio åren. Det är få polisanmälda brott och inget som egentligen 
sticker ut.  

De flesta brotten är trafikrelaterade med ungdomar inblandade. 
Narkotikabrott har ökat men det är troligtvis ett stort mörkertal då 
statistiken redovisas i den kommunen narkotikabrukarna grips i, vilket kan 
innebära att invånare från Habo grips i t ex Jönköping inte finns med i vår 
statistik. 

Sedan arbetet med att minska skadegörelsen i kommunen börjat har 
kostanden minskat från 700 tusen kronor till att ligga runt ca 100-150 tusen 
kronor. Varav ca 50 % läggs på krossade busskurer. 

Madelen rapporterar om att de under andra tertialet 2019 har haft 150 st 
person- och fordonskontroller i kommunen. 

Madelen informerar om att Habo saknar kommunpolis just nu. Det pågår 
en omorganisation inom polisen och de kommer att rekrytera ny personal 
och förhoppningsvis finns det snart ny kommunpolis som har ansvar för 
Habo. Behovet att polisiär närvaro är högt, det är viktigt både för 
relationsskapande och det brottsförebyggande arbetet.  
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§ 22 Information om medborgarlöften 2020 
_____ 

Polisen har tillsammans med kommunen haft en medborgardialog i 
centrum för att skapa underlag till medborgarlöften för 2020. En enkät med 
samma frågor som ställdes i centrum har även funnits att fylla i på webben 
fram till den 30 september.  

Medborgardialogen och enkäten visar på att många känner sig överlag 
väldigt trygga i Habo kommun men att centrum och stationsområdet är de 
platser invånarna känner sig mer otrygga i. Det är oftast kvälls- och 
nattetid otryggheten upplevs.  

Arbetet med att ta fram medborgarlöften för 2020 fortsätter utefter det 
underlaget som tagits fram med hjälp av medborgardialogen och enkäten. 
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§ 23 Rapport från strategisk samverkansgrupp (SSG) 
_____ 

Anders Ströberg rapporterar från senaste SSG: 

• Fritids- och kulturförvaltningen håller på med ett tvåårigt projekt 
tillsammans med Mullsjö kommun som innebär att en e-sportarena 
ska starta. 

• Årskurs 9 har ett bra betygsresultat och det ser ut att fortsätta vara 
bra framåt. 

• Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att ansöka om pengar 
från SKL för att kunna arbeta med våld och kränkningar i skolorna.  

• Föräldrastödet behöver en röd tråd för att kunna stödja alla 
föräldrar. 

• Sista natten med gänget för årskurs 9 kommer inte att bli av på 
skolavslutningsfredagen. Diskussion förs för att anordna aktivitet 
en vecka innan. Barn- och utbildningsförvaltningen, fritids- och 
kulturförvaltningen och socialförvaltningen samarbetar för att 
kunna säkerställa att det är en drogfri miljö för våra ungdomar. 
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§ 24 Rapport från Trygghetsdagen 
_____ 

Thomas Andersson rapporterar om att samordningen för Trygghetsdagen 
har varit lyckad. Det var stort intresse för bland barn vad gäller polis- och 
brandkårens bilar. De lyckades få igång diskussioner om t ex krislådor. 

Det är rätt modell att ha Trygghetsdagen i samband med Kräftlördagen för 
att nå invånarna. Vi bör inte skapa en ny modell utan utveckla 
Trygghetsdagen i den form den varit.  
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§ 25 Information om motorgården 
_____ 

Magnus Lundin informerar om hans arbete med motorgården. 
Motorgårdens målgrupp är ungdomar mellan 15-18 år och som vill meka 
med fordon. 

12 stycken ungdomar har byggt om en bil till en a-traktor. Ungdomarna 
fick först hjälpa till att ställa i ordning lokalen på Spinnet. Sedan har 
ungdomarna tillsammans med frivilliga vuxna fått lära sig att renovera 
motorn och svetsa. De har först plockat isär bilen och sedan satt ihop den 
igen till en a-traktor. 

A-traktorn ställs ut på Konstfesten som är vecka 40. Ungdomarna har som 
mål att ställa ut a-traktorn på Elmia Custom Motor Show 2020.  
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Dnr KS19/96 

§ 26 Uppföljning av aktiviteter i Strategi och handlingsplan för 
jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun 2016-2019 
_____ 

Anna Gustafsson presenterar aktiviteterna barnhälsovården har gjort 
utifrån Strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo 
kommun 2016-2019. Habo kommun ligger högt i länet med 28 % som 
genomför hälsosamtal för barn.  

Barnhälsovården tycker att samverkan mellan bhv, förskolor och 
specialpedagoger fungerar mycket bra.  
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Dnr KS19/96 

§ 27 Uppföljning av Strategi och handlingsplan för jämlik hälsa 
och ett bra liv i Habo kommun 2016-2019 
_____ 

Anders Ströberg presenterar resultatet från arbetet med strategin för jämlik 
hälsa och ett bra liv i Habo kommun. 

Presentationen läggs till handlingarna.  



 

Folkhälsorådet 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-10-02  11 
 

Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 28 Strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Habo kommun 2020-2023 
_____ 

Den nya strategin och handlingsplanen för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Habo kommun bör ha färre indikatorer för att lättare kunna följa upp och 
mäta resultat. 

I arbetsprocessen bör representant från varje förvaltning finnas med, 
Anders Ströberg tar kontakt med förvaltningschefsgruppen. 

Målet är att strategin skickas på remiss i februari och för beslut i 
kommunfullmäktige i juni.  
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§ 29 Information om samverkansplattform med föreningslivet 
_____ 

Den inplanerade dialogen med föreningarna blev inte av på grund av för få 
anmälda. 

Föreningsdialogen bör vara kvar i sin nuvarande form. Ett nytt forum 
tillsammans med civilsamhället och folkhälsorådet bör skapas för att hitta 
former där civilsamhälle och kommun kan samverka i arbetet med olika 
grupper i samhället.. 

Hans Jarstig och Carina Bergman har träffat Mötesplats Global som jobbat 
med integrationsprojekt i kommunen. Tankar på att utvidga målgruppen 
och att hitta nya vägar in har väckts och kommer att diskuteras mer.  
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§ 30 Ekonomisk uppföljning 
_____ 

Folkhälsorådet har inte använt alla av de medel som kommunfullmäktige 
öronmärkte för arbete med information och förebyggande arbete kring 
normer, samtycke, ömsesidighet och respekt.  

Medlen kommer att användas till olika aktiviteter under hösten och vintern 
2019.  
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§ 31 Information om barnrättsveckan 
_____ 

Den 20 och 21 november hålls en utbildningsdag inför att 
barnkonventionen ska bli lag. 

Den 20 november är målgruppen chefer, politiker och strateger.  

Den 21 november är målgruppen verksamhetspersonal inom berörda 
verksamheter. 

Den 21 november hålls en ljusmanifestation på Blå torget. Barn från 
förskolorna i kommunen tillverkar ljuslyktor och arbetar under veckan med 
fokus på barnkonventionen. 
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