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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
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Justeras Expedierats 

 

 

§ 1 Presentation av ny miljö- och hållbarhetsstrateg 
 

Anna Lööv är ny miljö- och hållbarhetsstrateg i Habo kommun sedan 
januari 2020. Anna kommer att arbeta med strategiskt miljö- och 
hållbarhetsarbete. Nytt i Annas tjänst är även social hållbarhet. Anna 
berättar om vad som är på gång just nu i kommunen, bland annat  
Miljöprogram för 2020-2030 som snart ska ut på remiss. 

_____  
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§ 2 Information från polis och räddningstjänst 
 

Sara Alving presenterar de nya medborgarlöftena för 2020. Polisen och 
kommunen kommer att arbeta förbyggande mot ungdomsrelaterad 
brottslighet där droger, trafik och skadegörelse utgör en stor del. 

Thomas Andersson rapporterar om utvärdering av tillbud under 2019 inom 
den kommunala verksamheten. Totalt var det 39 anmälda händelser med 
en total skadesumma på 101 900 kr under året.  

Både Thomas och Sara understryker vikten av att alla anmäler tillbud för 
att de ska kunna göra en bra kartläggning. 

_____  
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§ 3 Rapport från strategisk samverkansgrupp (SSG) 
 

Anders Ströberg rapporterar från SSG. Under vecka 9 ska fritids- och 
kulturförvaltningen, socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen träffas och samverka kring hur man ska komma 
till rätta med den senaste tidens bränder. 

E-sportarenan på Gunnarsbo har kommit igång bra och är välbesökt. 

Individ- och familjeomsorgen ser en ökad trend för försörjningsstöd hos 
unga. De jobbar även mycket med hedersrelaterat våld. 

Alléskolan och Hagabodaskolan ska vara med i ett projekt initierat av SKR 
för att förhindra kränkningar i skolmiljön. 

_____  
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§ 4 Information från frivilligsamordnaren 
 

Jonna Wulff berättar om att Träffpunkt Habo har ca 12.000 besökare per 
år. 

Inom väntjänst har Jonna ca 40 st frivilliga som bland annat träffar andra 
äldre som är ensamma. 

Tillsammans med aktivitetssamordnare på Kärrsgården anordna 
frivilligsamordnare aktiviteter på Kärrsgården för de boende. Bland annat 
har de fått låna temalådor för att skapa dialog kring minnen. 

De arbetar för att få personalen på boendet att få ett vardagsflöde 
tillsammans med de boende genom att laga mat, baka eller gå en 
promenad. 

_____  



 

Folkhälsorådet 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-02-19  7 
 

Justeras Expedierats 

 

 

Dnr KS19/352 

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

Arbetet med strategin pågår. Alla förvaltningar är representerade i 
arbetsgruppen. Arbetsgruppen har tagit fram ett bra underlag som 
eventuellt behöver begränsas. 

Det är en utmaning att koppla målen i strategin till relevanta indikatorer. 

Fokusområden i strategin är barn- och unga, äldre, samhällsplanering och 
psykisk hälsa. 

_____  
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§ 6 Information om föreläsning med Hanna Henriksson 
 

I samarbete med Lions Club Habo anordnas en föreläsning med Hanna 
Henriksson som forskar på barns levnadsvanor med fokus på fetma. 

En föreläsning riktad mot personal som möter barn 0-6 år ska hållas i 
samband med APT och en föreläsning som riktar sig mot föräldrarna. 

Troligtvis blir föreläsningen av under hösten 2020. 

_____  
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§ 7 Information om utvecklingsprojekt 
 

Anders och Lena informerar om ett projekt som görs inom samverkan barn 
och unga i nätverk 0-6 år. Det riktar sig mot kommunikation och 
bemötande av vårdnadshavare med en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning som har barn i åldrarna 0-6 år. 

Ett samtalsunderlag arbetas fram som man kan utgå ifrån före, under och 
efter i samtalen med vårdnadshavare. Underlaget tas fram och testas under 
våren för att kunna implementeras i verksamheterna till hösten 2020. 

_____  
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§ 8 Information om barnkonventionen 
 

Anders Ströberg informerar om att barnkonventionen är en lag sedan den 1 
januari 2020. 

Man behöver ha barnkonventionen i åtanke vid beslutsfattning. 

_____  
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§ 9 Information om miljö- och hälsoåret 
 

Lena Hedin och Anna Lööv informerar om inplanerade aktiviteter under 
2020-2021. 

• Föreläsning med Emanuel Karlsten 18 januari 
Besöktes av ca 50 besökare. 

• Temadag för åk 8 under våren 
• Earth hour 28 mars 
• Skräpplockardagar i april 
• Solsafari 17 maj 
• Världsmiljödagen 5 juni 
• Trafikantveckan 16-22 september 
• Klimatveckan 16-24 september 
• Skräpplockardagar 19 september 

Övriga aktiviteter som fortfarande planeras är LockerRoom Talk, 
killmiddagar, värdegrundsarbete. 

_____  
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§ 10 Folkhälsorådets ekonomi 
 

Anders Ströberg och Katarina Gustafsson rapporterar om folkhälsorådets 
ekonomi. 

Folkhälsorådet har 75.000 kr i budget och har även fått ett budgettillskott 
från kommunfullmäktige på 75.000 kr för en årlig temadag där man har 
kritiska samtal kring normer, samtycke, ömsesidighet och respekt. 

Under år 2020 har folkhälsorådet bekostat föreläsningen med Emanuel 
Karlsten den 18 januari. 

_____  
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Dnr KS20/63 

§ 11 Ansökan om medel för temadag på Hagabodaskolan 
 

En ansökan om medel för temadag har inkommit till folkhälsorådet. 
Hagabodaskolan har ansökt om 50.000 kr för en temadag med föreläsare, 
studiebesök på ungdomsmottagningen i Jönköping samt en ungdomsgrupp 
med tema självbild och kroppsideal. 

Folkhälsorådet beslutar att avsätta 35.000 kr för temadagen. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Hagabodaskolan 
Ekonomichef 
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§ 11 Gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-16 år 
 

Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att ställa sig bakom förslaget för att betona 
betydelsen av att sommarlovsaktiviteterna kan genomföras utifrån 
innehållet i ärendebeskrivningen. 
 
Ärendebeskrivning  
Under 2017–2019 har kommunerna haft möjlighet att rekvirera ett statligt 
bidrag från MUCF/socialstyrelsen att genomföra och erbjuda gratis 
sommarlovsaktiviteter för barn- och unga 6–16 år. 
 
Under 2020 har man från statligt håll inte utlyst denna möjlighet. 
SSG anser aktiviteterna är mycket viktiga och uppskattade, speciellt 
sommarlovskortet som inkluderar fria bad och minigolf under hela 
sommarlovet. Där vi under 2017–2019 har haft ca. 3000 besök från barn- 
och ungdomar i Habo kommun/sommar. 

 
För barn och ungdomar som lever i social- och ekonomisk utsatthet är 
gratis aktiviteterna extra viktiga. Vikten av att ge jämlika förutsättningar 
att delta i det aktivitets utbud som erbjuds, speciellt då för barn- och unga 
med sämre socioekonomisk status. 

 
En signal på att det verkligen påverkar att ha gratis sommarlovsaktiviteter 
är att när fritid- och kulturförvaltningen genomförde aktiviteter som var 
avgiftsbelagda, så såg man tydligt att antal deltagare drastiskt minskat. 
Man når också med tydlighet den målgruppen av barn och unga som 
annars inte har möjlighet att ta del av det utbud som erbjuds av 
ekonomiska skäl.  
De medel vi äskar kommer att kunna täcka genomförandet av aktiviteter 
som vi anser extra viktiga för målgruppen. 
 
SSG, strategisk samverkansgrupp, föreslår att kommunstyrelsen tillskjuter 
medel, 100 tkr, till fritid- och kulturförvaltningen, för att kunna genomföra 
och erbjuda gratis sommarlovsaktiviteter under 2020. Det under 
förutsättning att de statliga medel som tidigare erhållits Habo kommun från 
socialstyrelsen inte betalas ut. 
 
_____ 
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