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Justeras Expedierats 

 

§ 26 Information från polis och räddningstjänst 

Ärendebeskrivning 

Gustav Andersson rapporterar om skadegörelser under oktober och 

november. Det är ingen skadegörelse som sticker ut men av den 

skadegörelsen som sker är krossade busskurer det som kostar mest. I övrigt 

har det varit lugnt för räddningstjänsten med relativt få allvarliga händelser 

under året. 

Sara Alving rapporterar om att polisen mest arbetat mot narkotika och 

polisen har kunnat behålla sin bemanning trots läget kring 

coronapandemin. 

Ordförande tackar för informationen. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 27 Rapport från strategisk samverkansgrupp (SSG) 

Ärendebeskrivning 

Anders Ströberg rapporterar om att barn- och utbildningsförvaltningen i 

samverkan med fritids- och kulturförvaltningen och socialförvaltningen har 

gjort ett utskick till föräldrar med en uppmaning om att höra av sig till 

kommunen när de … 

Årets ljusmanifestation för att uppmärksamma barnkonventionen såg 

annorlunda ut mot tidigare år. Med anledning av coronapandemin så har 

manifestationerna hållts på respektive förskola och kommunens 

kommunikationsenhet har tagit fram en film som har delats i sociala 

medier. 

Folkhälsoenkät UNG har genomförts. Vid enkäten 2017 var siffrorna för 

ohälsa hög så detta är något kommunen kommer att titta extra på när 

resultaten kommer från den nya enkäten. 

Fritidsgården har stängt sin verksamhet med anledning av coronapandemin 

och har haft livesändning som en kontakt med ungdomarna. De har även 

funnits mer på skolan. 

Tjänstepersoner från räddningstjänsten och barn- och 

utbildningsförvaltningen kommer att delta på en utbildning för att lära sig 

sprida kunskap om suicidprevention. 

En handlingsplan för att höja kompetensen inom hedersrelaterat våld är 

under framtagande. 

Ordförande tackar för informationen. 

  

_____  
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§ 28 Revidering av handlingsplan för strategin 
Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Jönköpings län 

Ärendebeskrivning 

Den regionala handlingsplanen för strategin Tillsammans för jämlik hälsa 

och ett bra liv i Jönköpings län ska revideras. Arbetet delas upp i två faser, 

dels en dialogfas där dialog med kommuner sker och sedan 

revideringsfasen. 

Syftet med dialogfasen är att varje kommun ska kunna påverka 

handlingsplanen och för att regionen ska få en bild av folkhälsorarbetet ute 

i kommunerna. Habo kommun har redan gjort ett gediget arbete med den 

lokala handlingsplanen. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 29 Uppföljning av beviljade medel för temadag 
sexuell hälsa 

Diarienummer KS20/63 

Ärendebeskrivning 

I februari beviljades Hagabodaskolan medel för att genomföra en temadag 

inom relationer och sex. Med anledning av coronapandemin har temadagen 

inte kunnat genomföras. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 30 Rapport om hälsocenter i Habo kommun 

Ärendebeskrivning 

Den 19 november hade kommunen ett digitalt samtal med regionen för att 

diskutera förutsättningar för att starta ett hälsocenter i Habo kommun. 

Kommunen tycker att ett hälsocenter är ett intressant projekt men att man i 

ett första läge behöver inventera nuläget, vad har vi för resurser, vilken 

målgrupp ska ett hälsocenter rikta sig mot och upprätta en tidsplan. 

Folkhälsorådet skulle kunna agera styrgrupp för projektet men en 

arbetsgrupp behöver tas fram. Kommundirektören ska diskutera frågan om 

arbetsgrupp med fritids- och kulturchefen. 

Till folkhälsorådets sammanträde den 22 februari ska frågan vara beredd 

för att folkhälsorådet ska kunna ta beslut. 

_____  
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§ 31 Ansökan om medel till tjejgrupp på motorgården 

Diarienummer KS20/304 

Beslut 

Folkhälsorådet beslutar att bevilja medel på 10 565 kronor till en tjejgrupp 

på motorgården. 

Ärendebeskrivning 

Motorgården som är organiserad under fritids- och kulturförvaltningen har 

i samverkan med individ- och familjeomsorgens fältsekreterare ansökt om 

medel för att kunna starta en tjejgrupp på motorgården. Syftet med 

tjejgruppen är att förebygga psykisk ohälsa hos unga tjejer. Att starta en 

tjejgrupp gör att gruppen får ökade möjligheter att få fördjupa sina 

kunskaper och intressen i tryggare former. Gruppen skulle få testa på att 

exempelvis svetsa, lackera och meka. 

Till ansökan har en kostnadskalkyl bifogats och med anledning av den 

ansöker motorgården samt fältsekreterare om medel på 10 565 kronor till 

tjejgruppen. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Sökanden  
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§ 32 Sammanträdestider 2021 

Beslut 

Folkhälsorådet beslutar följande datum för sammanträden 2021: 

 22 februari 

 26 maj 

 29 september 

 24 november     

_____ 


