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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Folkhälsorådet 
  
Sammanträdesdatum 2019-11-27 
  
Datum då anslaget publiceras 2019-12-02 Datum då anslaget avpubliceras 2019-12-24 
  
Protokollet förvaras på Kommunkansliet 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Rum Domsand, kommunhuset 
 Onsdagen den 27 november 2019 kl. 13:30–15:30 
  
Närvarande Hans Jarstig (KD), ordförande 

Gunnar Pettersson (S) 
Ewa Wettebring (S) 
 
Katarina Gustafsson, sekreterare 
Annika Freding, bitr. fritids- och kulturchef 
Lena Hedin, folkhälsoutvecklare 
Madelen Andersson, kommunpolis § 63-66 
Thomas Andersson, stf räddningschef § 63-66 
Carina Bergman, socialchef 
Josette Troon, verksamhetschef Bra Liv Habo vårdcentral 
Jonna Wulff, frivillig samordnare 
 
Daniel Qvarnström, verksamhetschef NTF Jönköpings län § 65 
Anna Morency, matte/NO-lärare § 67 
Ulrika Ohlsson, skolsköterska § 67 
Linus Sandberg, skolkurator § 68 
 

  
  
  
Utses att justera Jonna Wulff Paragrafer: 63–70 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

§ 63 Information från polis och räddningstjänst 
 

Madelen Andersson, kommunpolis och Thomas Andersson, 
ställföreträdande räddningschef, rapporterar om att under oktober månad 
har det varit fem stycken tillgrepp i butik i Habo kommun. 

I november har det hittills varit tre stycken tillbudsanmälningar gällande 
skjutning med troligtvis luftgevär eller liknande på Hagabodaskolan.  

Kostnaden för skadegörelse runt om i kommunen ligger fortfarande kring 
100 tusen kronor, varav ca 50 % är för krossade busskurer. 

Ett sätt att kunna få ner skadegörelsen är fler upplysta platser. Överlag är 
det väldigt få tillbud och skadekostnader. 

Arbetet med nya medborgarlöften inför 2020 är i full gång och kommer att 
handla om att förebygga ungdomsbrottslighet med fokus på trafik, 
narkotika och skadegörelse. 

_____  
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§ 64 Rapport från strategisk samverkansgrupp (SSG) 
 

En utbildning som heter Känslostarka barn kommer att hållas för 
medarbetar för att kunna ge stöd till föräldrar som behöver extra stöd. 

En e-sportarena öppnas snart i samma lokaler som fritidsgården. E-
sportarenan är ett projekt som genomförs med bidrag från Leader. Syftet 
med arenan är att bryta isolering för de som sitter hemma.  

Individ- och familjeomsorgen rapporterar om ökat försörjningsstöd och 
missbruk.  

En ljusmanifestation för att uppmärksamma barns rättigheter har hållits på 
Blå torget och var välbesökt. 

Föreläsning inom Lag och rätt kommer att hållas för ungdomar på 
Hagabodaskolan. I samband med detta kommer även en kväll anordnas för 
föräldrar, vilket brukar vara populärt. 

_____  
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§ 65 Presentation av NTF 
 

Daniel Qvarnström, verksamhetschef på NTF Jönköpings län, presenterade 
NTF:s verksamhet. NTF är en riksorganisation som bildades 1934 och 
arbetar främst för trafiksäkerhet. I Jönköping har NTF funnits sedan 1970-
talet. NTF utför mätningar (hastighet, trafikflöde), utredningar (t ex säkra 
skolvägar), trafiksäkerhetsprogram (i Habo gjordes det senaste programmet 
år 2016), inventering och analyser. 

NTF finansieras av kommuner, regioner och nationella projekt. 

Daniel berättar om projekt de genomfört, bland annat Ta tillbaka ratten, ett 
projekt för äldre kvinnor i länet som inte kört bil på lång tid eller känner 
sig osäkra bakom ratten. Kvinnorna fick teorilektioner, praktiska uppgifter 
och körlektioner.  

NTF i Jönköping har även genomfört ett cykelprojekt i Jönköping där de 
lärt arbetssökande utan körkort att cykla för att de ska kunna cykla i 
tjänsten. 

_____  
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§ 66 Reglemente för Folkhälsorådet och Brottsförebyggande 
rådet 
 

Ett förslag till reglemente har tagits fram. Folkhälsorådet beslutar att 
översända Reglemente för Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet till 
kommunfullmäktige. 

_____  
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§ 67 Uppföljning av aktiviteter Hagabodaskolan 
 

Anna Morency, matte/NO-lärare, Ulrika Ohlsson, skolsköterska och Linus 
Sandberg, skolkurator rapporterade om aktiviteter Hagabodaskolan har 
gjort inom temat relationer och sex.  

Hagabodaskolan har anordnat en temadag för relationer och sex en gång 
om året sedan hösten 2015. De har haft olika föreläsare på plats som varit 
föreläst på temat. Inom temat har även årskurs 8 besökt 
ungdomsmottagningen i Jönköping. 

Fokus framöver kommer bland annat ligga på sexuell läggning och HBTQ 
som ungdom. Under 2020 kommer temadagen bli vecka 14 eller 16. 

_____  
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§ 68 Rapport om arbetet med Strategi och handlingsplan för 
jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun 2020-2023 
 

Anders Ströberg har besökt förvaltningschefsgruppen för att rapportera om 
uppstarten kring arbetet med Strategi och handlingsplan för jämlik hälsa 
och ett bra liv i Habo kommun 2020-2023. 

En arbetsgrupp har tillsatts med representanter från flera olika 
förvaltningar, vårdcentralen, polisen och Habo bostäder. 

En ny rapport kring arbetet kommer att hållas i februari.  

_____  
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§ 69 Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 
• Hanna Henriksson, forskare 
• Motion om hedersrelaterat våld 
• Miljö- och hälsoåret 

 

Anders Ströberg har varit i kontakt med Hanna Henriksson, forskare kring 
barns levnadsvanor för att boka in en föreläsning för personal och 
vårdnadshavare, troligtvis blir det två olika föreläsningar.  

En motion om hedersrelaterat våld från Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet har varit uppe i kommunfullmäktige och ska tas beslut om 
på fullmäktiges november-sammanträde. Personal från barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har varit på utbildning 
om hedersrelaterat våld. Socialtjänsten har haft några hedersrelaterade 
ärenden. 

Miljö- och hälsoåret 2019 har bland annat inneburit Earth hour, guidning 
av våtmarker, trafikantveckan och klimatveckan. Under 2020 planeras en 
frukostföreläsning med Emanuel Karlsten och killmiddagar i samverkan 
med Bilda där machokultur diskuteras. 

_____  
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§ 70 Sammanträdesplan 2020 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdesplan för folkhälsorådet har utarbetats: 19 
februari, 20 maj, 30 september samt 25 november. 

 

Folkhälsorådet beslutar att fastställa förslaget på sammanträdesplan för 
2020. 

_____ 
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§ 71 Övriga frågor 
 

Fritids- och kulturförvaltningen tar bollen kring det nya forumet mellan 
civilsamhälle och folkhälsorådet. En föreningsdialog hålls den 3 mars.  

_____ 

 


	Innehållsförteckning
	§ 63 Information från polis och räddningstjänst
	§ 64 Rapport från strategisk samverkansgrupp (SSG)
	§ 65 Presentation av NTF
	§ 66 Reglemente för Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet
	§ 67 Uppföljning av aktiviteter Hagabodaskolan
	§ 68 Rapport om arbetet med Strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun 2020-2023
	§ 69 Informationsärenden
	Ärendebeskrivning

	§ 70 Sammanträdesplan 2020
	Ärendebeskrivning

	§ 71 Övriga frågor

