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Justeras Expedierats 

 

§ 1 Information från polis och räddningstjänst 

Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ge tekniska 
förvaltningen i uppdrag att se över lösning för busskurer samt skapa säkra 
allmänna miljöer med belysning. 

Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten har tillsammans med Polisen utvärderat 
skaderapporteringen i kommunens verksamhet för år 2020. Under året 
anmäldes 67 händelser varav 10 polisanmäldes. Både räddningstjänsten 
och Polisen lyfter fram att det är viktigt att händelser med större dignitet 
anmäls. 

De mest drabbade områdena är Hagaboda/Hagen/Sporthallen och ute 
övrigt (till exempel krossade busskurer). Under 2020 ökade även brott i 
nära relationer. 

Krossade busskurer har länge varit ett av de mest rapporterade brotten som 
även innebär en stor kostnad i längden. 

Räddningstjänsten och Polisen förslår följande för att få ner 
brottsstatistiken: 

• Mer belysning 
• Mer insyn runt skolor/förskolor 
• Återställa busskurer/klotter så snart som möjligt 
• Belysning vid stolpladan som tänds skarpt för att möjliggöra 

polisingripande (positivt även för ambulans och räddningstjänst) 
• Kameraövervakning 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 2 Rapport från strategisk samverkansgrupp (SSG) 

Ärendebeskrivning 
Anders Ströberg rapporterar från den strategiska samverkansgruppen: 

• Folkhälsoenkät UNG har gått ut till elever och just nu pågår 
analysarbete. Kommunen har en hög svarsfrekvens (85-90 %). 

• Fritids- och kulturförvaltningen har startat igång sina 
gruppverksamheter i liten skala. Fritidsbanken är populär och 
många lånar idrottsutrustning. 

• Coronapandemin har gjort det svårt för familjebehandlare och 
fältsekreterare inom socialförvaltningen att arbete uppsökande. 

• Missbruksärenden har ökat 
• Barn- och utbildningsförvaltningen ser över hur de ska kunna 

genomföra träffar med föräldrar digitalt. 
• Vi har sex nya områdespoliser som jobbar med lokala 

problembilder, där behovet finns. 

_____  
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§ 3 Verksamhetsutveckling motorgården 

Ärendebeskrivning 
Magnus Lundin, fritidsassistent, informerar om Motorgårdens verksamhet. 
40-45 st ungdomar byggde tillsammans om en bil till en A-traktor under 
1,5 år. Tanken var att A-traktorn skulle ställas ut på Elmia men har istället 
visats upp på konstfesten i Habo. Under våren vill motorgården bygga 
ännu en A-traktor och ser behov av att timanställa en person 4 
timmar/veckan att driva projektet. 

_____  



Folkhälsorådet 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-02-22 

Sida 
6 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 4 Regional strategi för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Jönköpings län 

Ärendebeskrivning 
En regional strategi för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län håller 
på att tas fram. Kommunen har fått en inbjudan till dialog med regionen för 
att få möjlighet att vara med att påverka vad strategin ska innehålla. 
Kommundirektören utser den grupp från kommunen som ska föra dialog 
med regionen. 

_____  
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§ 5 Projektgrupp för hälsocenter i Habo kommun 

Ärendebeskrivning 
En projektgrupp för arbete med Hälsocenter i Habo kommun har utsetts 
och består av folkhälsoplanerare, verksamhetschef på Bra Liv, barn- och 
ungdomssamordnare, omsorgschef, hälso- och sjukvårdschef samt fritids- 
och kulturhandläggare. Gruppen har haft en första träff och diskuterat vad 
som skulle kunna vara inriktningen för ett hälsocenter i Habo kommun. 

_____  
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§ 6 Medel för folkhälsoprojekt 

Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att: 

• Betala ut medel om 28 000 kr till motorgården som projektmedel 
för att kunna bygga om en ny A-traktor under 2021. Motorgården 
ombeds att göra en rapportering vid folkhälsorådets sammanträde i 
september. 

• Betala ut 18 900 kr till Hagabodaskolan för att anordna en dag med 
tema sex och relationer för årskurs 8. Rapportering ska se till 
folkhälsorådet vid folkhälsorådets sammanträde i maj. 

• Betala två stycken annonser om stavgångsaktivitet vid 
Gränsenstugan. 

Ärendebeskrivning 
Motorgården har ansökt om 28 000 kr för att kunna genomföra projekt för 
att kunna bygga om en A-traktor under året. 

Hagabodaskolan har ansökt om 18 889 kr för att genomföra en dag med 
tema sex och relationer för årskurs 8. 

En privatperson har kontaktat kommunens folkhälsoplanerare och frågat 
om rådet vill stå bakom annonsering för stavgång vid Gränsenstugan. 
Folkhälsorådet har stått bakom annonseringen flera år tidigare. 

_____  
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§ 7 Information om miljö- och hälsoåret 2021 

Ärendebeskrivning 
• Under året planeras det för bland annat Earth hour, 

skräpplockardagar och solsafari. 
• Klimatveckan byter namn till hållbarhetsveckan. 
• Svenskt friluftsliv har tema Friluftslivets år under 2021. 
• Under året kommer även en tävling för bästa trädgård för 

pollinatöer anordnas i kommunen 

_____  
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§ 8 Information om Agenda 2030 - social hållbarhet 

Ärendebeskrivning 
Just nu pågår en nulägesanalys för vad kommunen gör för arbete som 
kopplar kommunens mål och planer till de globala hållbarhetsmålen. 

Miljö- och hållbarhetsstrategen kommer kontakta delar av folkhälsorådet 
för vidare kartläggning inför analysen.  

_____  
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§ 9 Information om Familjeguiden 

Ärendebeskrivning 
Det finns ett behov av att uppdatera och utveckla kommunens 
familjeguide. Familjeguiden samlar information om kommunens 
verksamheter och ska vara ett lättillgängligt stöd för alla familjer men även 
för medarbetare. Det finns en önskan om en digital version med en kort 
tillhörande broschyr. Det är viktigt att arbetet förankras med kommunens 
kommunikationsenhet. 

Folkhälsorådet ställer sig positiva till utveckling av familjeguiden. 

_____  
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§ 10 Information från frivilligsamordnare 

Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ge tekniska 
förvaltningen i uppdrag att se över grusgången vid Sinnenas trädgård på 
Kärrgården så att det går att köra rullstol. 

Ärendebeskrivning 
Under året kommer frivilligsamordnare tillsammans med 
aktivitetssamordnare på Kärrsgården anordna aktiviteter som är på temat 
Luften är fri, bland annat trädgårdsarbete.  

I år är det 10 års jubileum för Sinnenas trädgård och det kommer ske något 
event anordnat av Gnistan och Mittpunkten. Frivilligsamordnaren framför 
att trädgården är mycket uppskattad men att det är svårt att ta sig fram med 
rullstol på grusgången.  

Det arbetas aktivt med att digitalisera på Kärrsgården. I samband med 
pandemin har man sett över hur man kan genomföra digitala samtal med 
anhöriga bland annat. 

 
 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 11 Information om föreläsning om barns 
levnadsvanor och hälsa 

Ärendebeskrivning 
En digital föreläsning av Hanna Henriksson om barns levnadsvanor och 
hälsa har tagits fram i samarbete med Lions. Föreläsningen riktar sig till 
personal inom förskolan och barnhälsovården och handlar om hur man kan 
arbeta preventivt med barns levnadsvanor och hälsa. 

Tanken från början var att anordna två fysiska föreläsningar som riktar sig 
till personal samt föräldrar men med anledning av rådande coronapandemi 
togs det istället fram en digital föreläsning. 

_____ 
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