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Plats och tid Kammarsalen, kommunhuset 
Måndagen den 28 februari 2022 klockan 13.30-15.50 

Närvarande Hans Jarstig, ordförande 
Gunnar Pettersson (S) 
Karin Hultberg (KD) 
Maja Karlsson, polisen § 1-2 
Kristoffer Axell, polisen § 1-2 
Mats Ferring, säkerhets- och beredskapssamordnare 
Annika Freding, fritids- och kulturchef 
Åsa Eklund, biträdande fritids- och kulturchef 
Anna Gustafsson, familjecentralen 
Lena Hedin, folkhälsoutvecklare 
Daniel Brandon, Habo vårdcentral § 1-7 
Jonna Wulff, frivilligsamordnare 
Åsa Wadling, skolchef 
Jan Sundman, kommundirektör 
Pernilla Ekstrand, socialchef 
Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare 
Sandra Viktorin, vård- och omsorgschef § 3 
Katarina Gustafsson, sekreterare 

Paragrafer 1–10 

Utses att justera Pernilla Ekstrand 
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Justeras Expedierats 

 

§ 1 Information från polis och räddningstjänst 

Beskrivning av ärendet 
Mats Ferring, säkerhets- och beredskapssamordnare, Maja Karlsson och 
Kristoffer Axell, polisen går igenom tillbudsstatistik. Det är ingenting som 
sticker ut, läget är lugnt i Habo. Fortfarande är det busskurer som står för 
den högsta kostnaden. Polisen trycker även på att det är viktigt att vi 
polisanmäler misstänkta brott. 

Enligt en rapport från brottsförebyggande rådet (BRÅ) har Habo kommun 
lägst antal anmälda brott per 100 000 invånare.  

Samverkan mellan områdespoliserna och kommunen har blivit bättre och 
kommunikationen fungerar bra.  

_____  
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§ 2 Information från strategisk samverkansgrupp 
(SSG) 

Beskrivning av ärendet 
Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare rapporterar från den 
strategiska samverkansgruppen. 

• Samverkan mellan kommun och polis är god 
• Man ser en liten tendens av narkotikabruk hos unga vuxna 
• En utbildning i suicidprevention kommer att hållas för alla 

kommunens medarbetare. Chefer och skyddsombud kommer gå 
utbildningen i maj och resten följer under hösten och framåt. 

• Gruppen har börjat planera för riskhelger, till exempel 
skolavslutning och valborg, för att få fler vuxna att vara ute och 
röra sig under kvällar och helger. 

_____  
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§ 3 Uppföljning av strategi och handlingsplan för 
jämlik hälsa 

Beskrivning av ärendet 
Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare rapporterar om att de 
flesta aktiviteter som barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för i 
handlingsplanen för jämlik hälsa i Habo kommun. Utbildning av 
elevskyddsombud samt satsningar mot äldre är inte genomförda. 

Sandra Viktorin, vård- och omsorgschef rapporterar om 
socialförvaltningens aktiviteter i handlingsplanen. Många av aktiviteterna 
har varit tvungna att pausas på grund av de restriktioner som funnit till 
följd av coronapandemin.  

Folkhälsorådet önskar att bjuda in kommunens anhörigsamordnare för att 
få mer information om anhörigverksamheten. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 4 Information om familjeguiden 

Beskrivning av ärendet 
Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare och Anna Gustafsson, 
pedagog på familjecentralen visar upp familjeguiden. Familjeguiden är 
tänkt att samla bra information till kommuninvånarna om vart de kan 
vända sig i olika situationer.  

_____  
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§ 5 Ansökan om medel för temadag 
Diarienummer KS22/45 

Beslut 
Folkhälsorådet beviljar medel om 48 890 kr till temadag sex och relationer 
för årskurs 8 på Hagabodaskolan. 

Beskrivning av ärendet 
Hagabodaskolan har ansökt om medel till att genomföra en dag med tema 
sex och relationer för årskurs 8. Kommunfullmäktige har avsatt medel till 
folkhälsorådet för information och förebyggande arbete bland våra barn 
och ungdomar. Beslutet innefattar att en temadag hålls årligen där man har 
kritiska samtal kring normer, samtycke, ömsesidighet och respekt. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Hagabodaskolan 
Ekonomienheten  



Folkhälsorådet 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Sida 
8 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 6 Information om handlingsplan för att minska barns 
exponering av porr 

Beskrivning av ärendet 
Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare och Lena Hedin, 
folkhälsoutvecklare rapporterar kring arbetet med att ta fram handlingsplan 
för att minska barns exponering av porr. En arbetsgrupp har tillsatts och 
gruppen har tagit fram tre övergripande mål. Ur målen ska sedan delmål 
formuleras. 

_____  
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§ 7 Information om lokal samordnadplan 

Beskrivning av ärendet 
Lokal samordnad plan, LSP, har tagits fram för att ge tidigt stöd för barn 
och unga med funktionsnedsättning eller uppvisande av liknande 
svårigheter. Syftet är att tidigt ge vårdnadshavare information av vilket 
stöd deras barn kan få, och även vårdnadshavarna själva, inom de olika 
verksamheterna i Habo kommun. Man lyfter också vikten av att flera 
verksamheter kan jobba i samverkan kring barnet och familjen. 

Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare går igenom hur processen 
ser ut där det även framgår vem som har ansvar för vad. Man ska kunna 
hålla ihop arbetet så att barnet bara har en kontakt in till kommunen, en 
samordnare som håller i kontakten med resten av verksamheten. 

_____  
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§ 8 Information om psykisk ohälsa kopplat till 
sjukskrivning och påverkan på kommunens 
verksamheter ur ett arbetsgivar-, föräldra- och 
barnperspektiv 

Beskrivning av ärendet 
För att kunna förebygga psykisk ohälsa i ett tidigt skede samverkar 
kommunen med Bra Liv Habo vårdcentral. En dialog har startats upp för 
att lyfta verksamheternas olika perspektiv och hur det påverkar olika 
verksamheter i det dagliga arbetet. Syftet är att skapa en bättre och 
tydligare kommunikation inom kommun men också tillsammans med 
vårdcentral. En har identifierat olika områden som det kommer jobbas 
vidare kring. Det är bl.a. 

• i ett tidigt skede jobba för medgivande från individen så att 
samverkan kan ske från start 

• verka för att 3-parts samtal genomförs (individ, kommun, region) 
• utbildningsinsatser till chefer och medarbetare inom psykisk ohälsa 

Fortsatt samverkan inom området sker under våren. 

_____  
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§ 9 Miljö- och hälsoåret 2022 

Beskrivning av ärendet 
Lena Hedin, folkhälsoutvecklare informerar om vilka aktiviteter som 
planeras att genomföras under miljö- och hälsoåret 2022. Det är bland 
annat olika temadagar och temaveckor, skräpplockardagar, solsafari, 
hållbarhetsveckan och Habo skapardagar. Det planeras även aktiviteter 
som uppmärksammar till exempel Earth hour, Pride-veckan och Orange 
week, 

_____  
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§ 10 Ansökan om medel för annonsering 

Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att betala två stycken annonser om 
stavgångsaktivitet vid Gränsenstugan. 

Beskrivning av ärendet 
En privatperson har kontaktat folkhälsorådet och frågat om rådet vill stå 
bakom annonsering för stavgång vid Gränsenstugan. Folkhälsorådet har 
stått bakom annonseringen flera år tidigare. 

_____ 
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