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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 

  

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

  

Organ Folkhälsorådet 

  

Sammanträdesdatum 2019-05-22 

  

Datum då anslaget publiceras 2019-06-04 Datum då anslaget avpubliceras 2019-06-26 

  

Protokollet förvaras på Kommunledningsförvaltningens närarkiv 

  

  

Underskrift  
 

 

Plats och tid Räddningstjänstens utbildningslokal  

 Onsdagen den 22 maj 2019 kl. 13:30-16:00 

  

Beslutande Hans Jarstig (KD), ordförande 

Karin Hultberg (KD)   

Annika Freding, biträdande fritids- och kulturchef 

Lena Hedin, folkhälsoutvecklare 

 Carina Bergman, socialchef 

Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare 

 

Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 

Ulrika Toorell, sekreterare 

Madeleine Andersson, kommunpolis (adjungerad) 

Thomas Andersson, stf. Räddningschef (adjungerad) 

 

 

  

Utses att justera Karin Hultberg Paragrafer: 9–19 

  

  

Ordförande  

  

  

Justerande  

  

  

Sekreterare  
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§ 9 Information från polis och räddningstjänst 

Ärendebeskrivning 

Thomas Andersson visar en kort film om brottsförebyggande arbete från 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Filmen ger en forskningsförankrad 

beskrivning av framgångsfaktorer för brottsförebyggande arbete och 

teorier kring varför brottslighet uppstår. Vidare beskrivs hur det 

brottsförebyggande arbetet kan struktureras och hur processcykeln kan se 

ut. Mer information och utbildningsmaterial finns på BRÅ:s hemsida, 

www.bra.se. 

Madeleine Andersson beskriver att brottsstatistiken visar goda siffror för 

Habo kommun. De tre första månaderna har varit väldigt 

lugna, antalet anmälda brott har ökat något när vädret 

blivit varmare. Inför skolavslutningsveckan har kommunen och polisen satt 

in extra resurser för att förebygga brott och skador samt trygga 

ungdomarna. Avseende brottstyper är det skadegörelse som sticker ut lite 

då merparten av skadorna har varit är på offentliga utrymmen och 

områden.  

Vidare är statistiken gällande antalet narkotikabrott i Habo mycket låg 

men statistiken kan också vara något missvisande eftersom brotten 

registreras på den plats man blir tagen av polis, inte där man är 

folkbokförd. Eftersom Jönköping är en större ort i direkt närhet är det 

rimligt att tro att även invånare från Habo blir tagna på annan ort, främst i 

Jönköping. 

  

_____  
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§ 10 Information om uppföljning av tillbud 2018 

Ärendebeskrivning 

Thomas Andersson har genomfört en utvärdering av inkomna tillbud- och 

skaderapporter under 2018. Denna analys är ett viktigt underlag för att 

kunna genomföra relevanta brottsförebyggande åtgärder på rätt plats i 

kommunen. 

Sammanfattningsvis var 2018 ett år med få anmälda händelser och låga 

kostnader för skador i relation till föregående år. Grövre tillbud ska 

polisanmälas och under 2018 har 10 polisanmälningar gjorts. Värt att 

notera är dock att antalet tillbud på Hagabodaskolan har sjunkit från ca 40 

stycken till 11 stycken under 2018. Kameraövervakningen som initierats 

under förra året har haft en god effekt. Det verkar inte heller som om de 

som har uppehållit sig där och orsakat skador enbart har bytt plats utan att 

den faktiska skadegörelsen har minskat. Tillbudsrapporteringen ger ingen 

tydlig bild om och i så fall var kameraövervakningen bör utökas. Thomas 

kan inte se någon självklar plats som sticker ut förutom eventuellt 

Hagenskolan som ligger i anslutning till Hagabodaskolan. Thomas för en 

kontinuerlig diskussion med tekniska förvaltningen. 

Att ungdomar uppehåller sig på tak, som tidigare har varit ett problem, har 

som företeelse i praktiken försvunnit under 2018. 

Under året har kommunen varit förskonade från höga kostnader i 

samband med stöld, enbart en mindre stöld har rapporterats. Tidigare år 

har återkommande stölder ägt rum på avfallsanläggningen Sibbabo, men 

under 2018 har ingen stöld rapporterats. Detta är troligtvis ett resultat 

av framgångsrikt samarbete mellan kommunen och polisen där stölderna 

kartlagts, samt att det nu finns en kamera på plats som har en avskräckande 

effekt. 

Skadegörelsen på busskurer är fortsatt hög och kostar relativt mycket 

pengar. Under 2018 har 18 tillbud om skadegörelse på busskurer 

rapporterats. Under 2019 har också ett relativt högt antal rapporterats, 

under en kort period, där tillvägagångssättet visar på att de som genomfört 

skadegörelsen troligtvis varit bilburna. 

Vidare under 2019 har vi kunnat se att ungdomar uppehåller sig vid våra 

förskolor vilket är något som vi behöver vara fortsatt uppmärksamma på. 

  

_____  
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§ 11 Medborgardialog 2020 

Ärendebeskrivning 

Under våren har arbetet med att ta fram Medborgarlöfte 2020 påbörjats av 

en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunen och polisen. 

Medborgarlöftet syftar till att tydliggöra hur Habo kommun och polisen 

samarbetar kring trygghetsfrågor och vad Habos invånare kan förvänta sig 

av detta samarbete. 

Vid ett tillfälle i juni kommer polisen och tjänstemän från kommunen 

finnas utanför ICA och COOP för att genomföra en enkät för att få in 

invånares synpunkter och upplevelser. Detta forum för medborgardialog 

fungerar som ett underlag för Medborgarlöfte 2020. Arbetsgruppen 

undersöker också möjligheten att genomföra en digital enkät för att få ett 

större underlag. 

_____  
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§ 12 Rapport från strategisk samverkansgrupp, SSG 

Ärendebeskrivning 

Anders Ströberg återkopplar angående de sommarlovsaktiviteter som 

folkhälsorådet den 20 februari 2019 (§2) beslutade att föreslå 

kommunstyrelsen finansiera utifall utlovat statsbidrag inte skulle betalas 

ut. Nu kommer statsbidrag att utgå för sommarlovsaktiviteterna därför är 

beslutet inte längre aktuellt. 

Individ- och familjeomsorgen har flera komplexa ärenden där det finns 

aspekter av hederproblematik. 

Det förekommer både i kommunen, regionalt och nationellt en diskussion 

kring ansvarsfrågan för genomförandet av psykologutredningar. En 

regional utredning ska göras kring detta där skolchef Katarina Ståhlkrantz 

kommer att vara delaktig från Habo kommun. 

Socialtjänsten, fritid- och kultur samt barn- och utbildningsförvaltningen 

har startat upp samverkansteam kommunens lågstadieskolor. Anders 

Ströberg upplever att kommunen har kommit långt i samverkansarbetet 

vilket underlättar hanteringen och kommunikationen i många andra frågor. 

Avseende det drogförebyggande arbetet har ett önskemål framförts från 

barn- och utbildningsnämnden om att tydliggöra och förändra delegationen 

för genomförande av drogrelaterade sökningar med hund. Anders Ströberg 

har fått i uppdrag från SSG att författa skrivelse till barn- och 

utbildningsnämnden. 

En kommunal handlingsplan för suicidprevention håller på att arbetas fram 

av en tvärprofessionell arbetsgrupp. Eftersom utbildning och information 

är en nyckelkomponent för framgångsrikt arbete kommer till 

handlingsplanen också bifogas en utbildningsplan. Anders Ströberg och 

Annika Freding har varit på en kort utbildning som ger en generell 

vägledning för suicidprevention och psykisk hälsa som Jönköpings 

kommun har arbetat fram. Habo kommun har möjlighet att ta del av 

materialet och använda det i en informationsinsats för kommunens 

personal. Förhoppningen är att denna utbildning kommer att vara del av 

utbildningsplanen och att programmet är färdigställt till årsskiftet 

2019/2020, för att påbörja utbildning av prioriterade målgrupper under 

våren 2020. 

_____  
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Dnr KS19/96 

§ 13 Uppföljning av aktiviteter i handlingsplanen utifrån 

"Strategi för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun 

2016-2019" 

Ärendebeskrivning 

Anders Ströberg redogör för barn- och utbildningsförvaltningens 

aktiviteter utifrån handlingsplanen som omfattar följande delar: 

Skolnärvaro 

Att arbeta proaktivt med att följa upp och höja skolnärvaron är numera 

något som är prioriterat och aktiviteter genomför främst i grundskolan men 

även i förskolan även om det inte finns någon skolplikt. Uppföljning av 

skolnärvaron görs kontinuerligt på skolan och även centralt för att kunna 

följa utvecklingen noga. Närvaron har förbättrats under perioden och antal 

elever med problematisk skolfrånvaro, över 20 %, har minskat, och man 

har idag en större insyn i vad frånvaron beror på. 

Tidig upptäckt tillsammans 

Skolsköterskorna använder sedan ett år tillbaka ett nytt system för 

hälsosamtal. Systemet ger oss direkt information om tendenser hos 

eleverna, vilket gör att man kan göra insatser på ett tidigt skede. Det är 

dock inte varit igång så pass länge att det har kunnat utvärderas. Kopplat 

till det använder man ett metodstöd som Region Jönköpings län har 

utvecklat. Skolsköterskorna upplever det som ett stort hjälpmedel för att 

säkerställa kvalitén i sin verksamhet. 

Tendenser som kan utläsas ur hälsosamtalen samt från Folkhälsoenkät 

UNG är att ungdomarna sover mindre antal timmar och rör sig i mindre 

omfattning ju äldre de blir. Färre ungdomar dricker alkohol men de 

ungdomar som faktiskt dricker alkohol, dricker större mängder. 

Som en del av "Tidig uppväxt tillsammans" genomförs temadagar 

genomförs inom områdena; Lag och rätt för årskurs 7 samt Relationer och 

sex årskurs 8. Innehållet i dessa temadagar utgår från hur ungdomarna i 

Habo i nuläget har det för att det ska upplevas relevant. Vårdnadshavare 

bjuds in till en kvällsamling gällande lag och rätt, där uppslutningen är stor 

och det är uppskattat. Planerade aktiviteter är en kompetensutvecklingsdag 

för värdegrund, utvecklingsprojekt inom neuropsykiatriska 

funktionsvariationer, tonårsläger på Brittebo samt andra insatser för att 

finnas till för ungdomarna under skolavslutningsveckan. 

Föräldrastöd 

Det finns flera olika föräldrastödsprogram som genomförs av olika aktörer 

och i samverkan. Det finns en arbetsgrupp som arbetar med 
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föräldrastödsarbetet och utvecklar också föräldrastödet för att det ska nå 

fler föräldrar i behov av olika typ av stöd. 

På Habo kommuns hemsida kan man söka fram Familjeguiden. Denna 

guide visar vilket stöd som finns att få utifrån barnens ålder. Ett önskemål 

är att den görs mer synlig på hemsidan. 

Folkhälsoenkät Ung 

Enkäten är ett viktigt underlag för utvecklingsarbete och används flitigt för 

att kunna anpassa insatser till de förutsättningar som Habo kommuns 

ungdomar upplever just nu. 

Barnhälsovården hade inte möjlighet att delge sin uppföljning utan kallas 

till folkhälsorådets sammanträde i september. 

_____  
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§ 14 Information om miljö- och hälsoåret 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och hälsoåret 2019 i Habo kommun är ett initiativ som syftar till 

lyfta olika aspekter av miljö och hälsa för att skapa intresse och 

medvetande som kvarstår. Lena Hedin beskriver årshjulet med olika 

riktade aktiviteter såsom "killmiddagar", föreläsningar, Earth Hour, 

fallprevention, trafikant- och klimatvecka. Mer information finns på Habo 

kommuns hemsida. Deltagandet på senaste aktiviteten - frukostseminariet 

med föreläsning av Emanuel Karlsten - har dock varit relativt lågt och fick 

skjutas fram till i höst. Det är en utmaning att nå invånarna, som har 

fulltecknade kalendrar, med aktiviteter 

_____  
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§ 15 Information om utvecklingsprojekt för personer med 

neuropsykiatriska- och kognitiva funktionsvariationer 

Ärendebeskrivning 

Anders Ströberg och Carina Bergman informerar om två olika projekt som 

riktar sig till personer med neuropsykiatriska- och kognitiva 

funktionsvariationer. 

Anders berättar om ett projekt som drivs tillsammans med sektor folkhälsa 

på Region Jönköpings Län. Projektet riktar sig till föräldrar med 

neuropsykiatriska funktionsvariationer, som har barn i förskoleåldern. 

Syftet är att genom anpassat föräldrastöd kunna stärka föräldrarna i sitt 

föräldraskap och på så sätt förbättra förutsättningarna för barnen. 

Carina Bergman beskriver det projekt som drivs i samarbete med 

Kommunal utveckling, Region Jönköpings Län för att förbättra stödet till 

ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Projektet riktar sig 

främst till professionella som möter dessa ungdomar och syftar till att 

utveckla kompetens, arbetsformer och samverkan för hur stödet till 

ungdomarna kan anpassas för att fungera så bra som möjligt. 

  

_____  
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§ 16 Finansiering av tonårsläger sommaren 2019 

Beslut 

Folkhälsorådet beslutar att bistå med 10 000 kronor för att finansiera 10 

platser för ungdomar från Habo kommun på sommarens tonårsläger. 

Ärendebeskrivning 

Habo kommun har fått erbjudande om att tillsammans med Jönköpings 

kommun anordna ett tonårsläger på Brittebo lägergård i Bottnaryd. Habo 

kommun skulle då få 20 platser varav 10 platser finansieras av 

socialförvaltningen och erbjuds som en riktad insats. Strategisk 

samverkansgrupp, SSG föreslår att folkhälsorådet finansierar de övriga 10 

platserna. Ordförande Hans Jarstig finner att folkhälsorådet beslutar enligt 

SSG:s förslag. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Barn- och ungdomssamordnare  
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§ 17 Information om upprättande av reglemente 

Ärendebeskrivning 

Hans Jarstig och Ulrika Toorell informerar om att det under hösten 2019 

kommer att pågå ett arbete med att upprätta ett reglemente för 

folkhälsorådet. Reglementet syftar till att tydliggöra folkhälsorådets roll, 

mandat och ansvar för att effektivisera folkhälsorådets arbete. 

Förhoppningen är att reglementet är färdigt för antagande inför året 2020. 

_____  
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§ 18 Diskussion om samverkansplattform för kommunens 

civilsamhälle 

Ärendebeskrivning 

Under folkhälsorådets sammanträde den 20 februari 2019 (Fhr 6) lyftes 

frågan om hur Habo kommuns föreningar och civilsamhälle kunde bli mer 

delaktiga i folkhälsorådets arbete och hur samverkan skulle kunna 

organiseras. Anders Ströberg fick i uppdrag att vid ett redan inplanerat 

möte med några av föreningarna diskutera hur man kunde gå vidare. 

Anders berättar att uppslutningen inte var så stor på det aktuella mötet och 

att de föreningar som var där redan är så engagerade, ambitionen är  också 

att nå fler och många olika typer av föreningar. Anders Ströberg föreslår 

att vi lyfter frågan om en samverkansplattform för kommunens 

civilsamhälle under Föreningsdialogen i höst. Annika Freding och Anders 

Ströberg arbetar vidare för att förbereda inbjudan utifrån att denna fråga 

lyfts på Föreningsdialogen. 

_____  
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§ 19 Ekonomi 

Ärendebeskrivning 

Hans Jarstig och Ulrika Toorell beskriver ekonomin och fastslår att det är 

svårt att få en helhetsbild över vilka medel som finns att använda på grund 

av otydlighet när det gäller interna omföringar. Ulrika Toorell får i uppdrag 

att sammanställa ett dokument som ger en tydlig bild av de ekonomiska 

förutsättningarna för folkhälsorådet. 

_____ 


