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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Folkhälsorådet 
  
Sammanträdesdatum 2020-05-20 
  
Datum då anslaget publiceras 2020-05- Datum då anslaget avpubliceras 2020-06- 
  
Protokollet förvaras på Kommunledningsförvaltningens närarkiv 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Högra kammarsalen, kommunhuset / Skype 
 Onsdagen den 20 maj 2020 kl. 13:30–16:00 
  
Närvarande Hans Jarstig (KD), ordförande 

Gunnar Pettersson (S) 
Karin Hultberg (KD), Skype 
 
Katarina Gustafsson, sekreterare 
Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare 
Lena Hedin, folkhälsoutvecklare 
Jonna Wulff, frivillig samordnare 
Sara Alving, Polisen kl. 13.30-13.45, Skype 
Gustav Andersson, stf räddningschef 
Jan Sundman, kommundirektör 
Per Sandberg, tf skolchef 
Carina Bergman, socialchef kl. 13.30-15.50 
Daniel Brandon, Bra Liv Habo vårdcentral kl. 13.30-14.30, Skype 
Anna Gustafsson, Familjecentralen 
Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg, Skype 
Annika Freding, bitr. fritids- och kulturchef kl. 14.30-16.00, Skype 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

 

  
Utses att justera Per Sandberg Paragrafer: 24–31 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

§ 24 Information från polis och räddningstjänst 
 

Sara Alving berättar om en ny samverkan som påbörjats mellan polisen 
och räddningstjänsten där de samverkar varje vecka för att kunna följa upp 
ärenden och hitta brottsmönster tidigare. 

Tidigare under våren skedde en incident vid den nya Stolpladan vid 
Hökensås. Tekniska förvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och 
räddningstjänsten ser över säkerheten på platsen. 

Gustav Andersson rapporterar att under 2020 är 19 st tillbud anmälda på 
kommunens fastigheter, de flesta i Sporthallen och vid Hagabodaskolan. 
Den största kostnaden är för krossade busskurer, ca 30-35 tusen kronor. 

Polisanmälan saknas ofta vid tillbudsrapportering, Jan tar med sig detta till 
förvaltningschefsgruppen. 
_____  
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§ 25 Information om stiftelsen Rörelserik 
 

Niklas Bohman från stiftelsen Rörelserik presenterar deras projektidé. 
Rörelserik är en insamlingsstiftelse, vilket innebär att de pengar stiftelsen 
samlar in ska även omsättas inom stiftelsen. Stiftelsen vill få fler barn att 
röra på sig och har därför tagit fram en projektidé med tre projekt i ett där 
flera aktörer samverkar. Det övergripande projektet handlar om att minska 
psykisk ohälsa och är uppdelat i tre underprojekt för olika åldrar.  

En viktig del att få barn att röra sig mer säger Niklas är att öka 
tillgängligheten (både ytmässigt och möjligheten), att aktiviteterna ska vara 
roliga och kravlösa och att vuxna engagerar sig och är förebilder. 

Under hösten 2019 anordnade Rörelserik en aktivitetsfestival under en 
vecka där barn fick testa på olika aktiviteter i Sporthallen. Festivalen 
avslutades med en större tillställning med bland annat hoppborgar där ca 
200 barn deltog. Aktivitetsfestivalen genomfördes med hjälp av sponsring 
från Lions Club.  

_____  
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§ 26 Information om projektet e-sportsarena 
 

Rickard Ivehag, projektledare för e-sportarenan presenterar hans arbete 
kring arenan. 

E-sportsarenan har kunnat startas upp med hjälp av ett Leaderbidrag. 
Fritids- och kulturförvaltningen planerar för att kunna fortsätta med 
projektet även efter projekttiden.  

Det är föreningen MCA (Mullsjö Computer Association) som fått bidrag 
till att etablera en e-sportsarena för att främja den digitala 
ungdomskulturen. Syftet med e-sportsarenan är bland annat att ge spel som 
kulturform en tydligare och mera jämbördig roll gentemot till exempel 
musik, film och teater. Projektet syftar även till att öka kommunens 
möjlighet till vägledning och support på en grundläggande nivå gällande 
digital teknik och internet i syfte att minska det digitala utanförskapet. 

Under året som projektet pågått har e-sportarenan haft ca 850 besökare. På 
e-sportsarenan spelas dataspel som har ett tydligt slut, till exempel 
Counter-Strike och Fortnite. 

_____  
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§ 27 Rapport från strategisk samverkansgrupp (SSG) 
 

Anders Ströberg rapporterar om att planering inför skolavslutningen är 
igång. Barn- och utbildningsförvaltningen och fritidsgården kommer att 
öka upp sin bemanning dagarna runt skolavslutningen. 

Fritidsgården kommer att utöka sitt utbud med sommarlovsaktiviteter i år. 
Eleverna kommer bland annat kunna spela minigolf, spela padeltennis, 
fiska på Hökensås och frisbeegolf.  

Med anledning av läget kring coronaviruset kommer fler elever vara kvar 
hemma i kommunen under sommarlovet. Fritidsgården i samverkan med 
barn- och utbildningsförvaltningen och kyrkorna i Habo kommer att sträva 
efter att ha fritidsgården öppen ett par timmar varje dag under 
sommarlovet.  

En samtalsguide har tagits fram som ska hjälpa personal att samtala med 
föräldrar som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

_____  
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§ 28 Strategi- och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Habo kommun 2020-2023 - rapport 
 

Strategi- och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun 
2020-2023 har gått ut på remiss. Sista dag för att svara på remissen är den 
30 juni. Det kan vara svårt att nå målgrupperna med äldre i med anledning 
av situationen kring coronaviruset. 

Strategi- och handlingsplanen planeras gå upp till kommunfullmäktige i 
september. 

_____  
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§ 29 Ansökan om bidrag till barnrättskonferens 
 

Beslut 

Folkhälsorådet beslutar att avsätta 10.000 kronor med anledning av 
barnrättskonferens. 

Ärendebeskrivning 

Tillsammans med Region Jönköpings län, Länsstyrelsen, Jönköpings 
kommun och Högskolan i Jönköping planerar kommunen en 
barnrättskonferens som ska webbsändas i höst.  

Barnrättskonferensen genomfördes även förra året och bekostades då av 
Länsstyrelsen som hade fått extra medel avsatt till konferensen. För att 
kunna genomföra konferensen i år behöver även medarrangörerna gå in 
med ekonomiskt medel.  

Anders Ströberg, barn- och utbildningssamordnare i Habo kommun har 
därför ansökt om 10.000 kronor från Folkhälsorådet för arrangemanget av 
barnrättskonferens. 

_____  
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§ 30 Rapport om arbete med anledning av coronaviruset covid-
19 
 

Jonna Wulff berättar att väntjänst inte gör några hembesök eller 
promenader just nu med anledning av coronaviruset. Däremot genomför de 
en del kontakt via telefon och träffas utomhus med vissa. 

Kulturskolan och Svenska kyrkan har haft några utomhusspelningar för 
boende på Kärrsgården. Det planeras för en grillfest för de boende på 
somatiska avdelningarna. Äldreboendet kan nu även erbjuda videosamtal 
mellan de boende och anhöriga. De somatiska avdelningarna bokar besök 
med anhöriga utomhus, detta eftersom de boende behöver hjälp med att ta 
sig ut och in. 

Lena Hedin rapporterar om ökad risk för psykisk ohälsa både under och 
efter covid-19. Det gäller bland annat de som förlorar sina anställningar, de 
som är oroliga att förlora sina anställningar, personal inom vård, de som 
arbetar hemma och egna företagare (framförallt män). 

Regionen kommer att anordna en utbildning kring psykisk ohälsa och 
suicid riktad till de som möter företagare och näringsliv. 

Anders Ströberg informerar om en kampanj i sociala medier riktad till barn 
och unga som känner oro kring coronaviruset. I början av pandemin var ca 
1/3 elever frånvarande men nu är närvaron högre. 

Anna Gustafsson från Familjecentralen berättar att barnhälsovården inte 
gör några hembesök just nu. Besök sker på mottagningen utan partner och 
helst utan syskon också. 

_____ 
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§ 31 Folkhälsoenkät UNG 
 

Beslut 

Folkhälsorådet beslutar att fortsätta genomföra enkäten i årskurs 7, 8, 9 och 
årskurs 2 på gymnasiet. 

Ärendebeskrivning 

Folkhälsoenkät UNG har genomförts i kommunen 2015 och 2017 och då i 
årskurs 7, 8, 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Det finns även möjlighet att 
istället genomföra enkäten bara i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. 

Alternativ 1 där enkäten genomförs i årskurs 7, 8, 9 och årskurs 2 på 
gymnasiet kostar 7500 kr mer/årskurs än alternativ 2. 

Med anledning av coronaviruset kommer även tre extra frågor ställas kring 
detta i nästa enkät. 

_____ 
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