
 

Protokoll för folkhälsorådet 
Nr Ärende Sida 

§ 21 Information från polis 2 

§ 22 Information från strategisk samverkansgrupp 3 

§ 23 Välfärdsbibliotek 4 

§ 24 Hållbarhetsveckan 2022 6 

§ 25 Fokus social hållbarhet 7 

§ 26 Ansökan om medel till tonårsgrupp 8 
 

Folkhälsorådet 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-27 



Folkhälsorådet 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

Sida 
1 

 

 

Plats och tid Högra kammaren, kommunhuset 
Tisdagen den 27 september 2022 klockan 13.30-14.50 

Närvarande Hans Jarstig, ordförande 
Gunnar Pettersson (S) 
Jan Sundman, kommundirektör 
Daniel Brandon, Habo vårdcentral 
Pernilla Ekstrand, socialchef 
Annika Freding, fritids- och kulturchef 
Per Sandberg, biträdande skolchef (deltog digitalt) 
Jonna Wulff, frivilligsamordnare 
Anna Gustafsson, familjecentralen 
Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg 
Maja Karlsson, Polisen § 1 (deltog digitalt) 
 

Paragrafer 21–26 

Utses att justera Annika Freding 

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 

 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutande organ Folkhälsorådet 

Sammanträdesdatum 2022-09-27 

Datum då anslaget publiceras  

Datum då anslaget avpubliceras  

Protokollet förvaras på Kommunkansliet 

Underskrift 

 
 



Folkhälsorådet 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

Sida 
2 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 21 Information från polis 

Beskrivning av ärendet 
Maja Karlsson, kommunpolis, rapporterar att det inte varit några specifika 
händelser eller platser som sticker ut från sommarperioden.  

Polisen har intentionen att rekrytera två områdespoliser till området 
Habo/Mullsjö under hösten, vilket är positivt för lokalpolisområdet som 
kommer kunna växa på sikt. 

Under hösten kommer polisen fortsätta arbeta aktivt mot motorburen 
ungdom, ha en nära och tät dialog med säkerhetssamordnare, 
fältsekreterare och skolan. Även nya medborgarlöften för 2023 ska arbetas 
fram. 

Kommundirektörens ledningsgrupp har ställt sig positiva till att göra 
mätningar av narkotika i avloppsvattnet. 

  

_____  
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§ 22 Information från strategisk samverkansgrupp 

Beskrivning av ärendet 
Per Sandberg, biträdande skolchef, rapporterar från strategisk 
samverkansgrupp. 

Gruppen ser behov av avsätta årliga medel för att anordna aktiviteter som 
görs i samband med skolavslutning för årkurs 9 samt för 
sommarlovskortet. Fritids- och kulturförvaltningen tar med förslaget till 
budgetberedningen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anordnar föräldraskapsstöd med syfte 
att stödja föräldrar till barn med någon form av utagerande beteende. 
Föräldraskapsstödet har vänt sig till föräldrar till yngre barn men kommer 
nu också vända sig till tonårsföräldrar. Utbildningen anordnas med medel 
från Socialstyrelsen.  

Integritetsskyddsmyndigheten har beviljat tillstånd för kamerabevakning 
på Alléskolan och Bränningeskolan.  

Den strategiska samverkansgruppen har ställt sig positiva till att mäta 
narkotika i avloppsvattnet.  

  

_____  
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§ 23 Välfärdsbibliotek 
Diarienummer KS21/277 

Beslut 
Folkhälsorådet föreslår kommunstyrelsen att avslå förslaget om att inrätta 
ett välfärdsbibliotek. 

Beskrivning av ärendet 
Frågan om att inrätta ett välfärdsbibliotek initierades av kommunala rådet 
för pensionärer och personer med funktionsvariation (RPF 2021-09-23 
§ 7). 

RPF föreslår att ärendet ska remitteras till fritids- och kulturnämnden, men 
då det är socialnämnden som hanterar hjälpmedel har istället ärendet 
remitterats dit. Socialnämnden har lämnat följande svar. 

Välfärdsbibliotek innebär att kommuninvånare ska kunna låna hem och 
prova olika vardagsprodukter för att därefter ta steget att på egen hand 
skaffa sig de produkter de har nytta av. 

Sensorlampa, strumppådragare, förhöjningsklossar, fjärrstyrda eluttag, 
nyckelhittare, korttidstimer och aktivitetsarmband är exempel på produkter 
som kan finnas i ett välfärdsbibliotek. En förutsättning är att produkterna 
kan användas av flera hushåll efter varandra. Produkterna ska kunna tas i 
bruk efter att låntagaren tagit del av en enkel instruktion. 

Vardagsprodukterna som finns att låna ersätter inte enskildas behov av 
bistånd enligt socialtjänstlagen, till exempel hemtjänst. 
Vardagsprodukterna bedöms inte heller senarelägga behovet av bistånd. 

Välfärdsbibliotek beräknas kosta 50 000 kr/år för inköp av produkter. En 
tjänst om 25 procent av en heltid behövs för att förvalta ett 
välfärdsbibliotek. Kostnaden blir totalt 170 000 kr/år. I kostnaden ingår 
inte hyra av lokal. 

Om ett välfärdsbibliotek ska inrättas av socialnämnden behöver resurser 
tillskjutas till socialnämnden eller omdisponeras inom budgetramen för år 
2023 och framåt. 
 
Socialnämnden bedömer att vardagsprodukterna i ett välfärdsbibliotek inte 
bedöms minska eller senarelägga behovet av bistånd. Välfärdsbibliotek är 
inte ett åtagande för socialnämnden. (SN 2022-03-09 § 14). 
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Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen anser att förslaget har goda 
intentioner men utifrån synpunkterna från socialnämnden om att ett 
välfärdsbibliotek inte bedöms senarelägga eller minska vårdbehovet 
besluta att ej inrätta ett välfärdsbibliotek i Habo kommun (KSAU 2022-03-
29 § 30). 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2022 att remittera ärendet till 
folkhälsorådet för vidare utredning.  

Frivilligsamordnare Jonna Wulff redovisar för den utredning som gjorts. 
Efter kontakt med andra kommuner som har skapat väldfärdsbibliotek som 
pilotprojekt står det klart att det saknas evidens för att se om 
välfärdsbibliotek gör nytta i förhållande till den kostnad och administration 
som välfärdsbiblioteket skulle innebära.  

Folkhälsorådet anser att förslaget är bra men att kommunen behöver 
invänta mer evidens. 

_____  
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§ 24 Hållbarhetsveckan 2022 

Beslut 
Folkhälsorådet ställer sig bakom förslaget till program för 
Hållbarhetsveckan 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och hållbarhetsstrateg Anna Lööv redovisar det förslag som 
arbetsgruppen har tagit fram över program för Hållbarhetsveckan 2022.  

Under hållbarhetsveckan kommer det bland annat att anordnas: 

• Utställning med tema globala hållbarhetsmålen 
• Hållbarhetsstafett 
• Frukostträff för företag med tema klimatsmart näringsliv 
• Föreläsning om slow fashion 

_____  
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§ 25 Fokus social hållbarhet 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och hållbarhetsstrateg Anna Lööv redovisar den kartläggning som 
arbetsgruppen för hållbarhet har gjort över kommunens arbete kring social 
hållbarhet. Bland annat har kommunens styrdokument gåtts igenom för att 
se om det finns koppling till de globala hållbarhetsmålen.  

Arbetsgruppen för hållbarhet består av representanter från tekniska 
förvaltningen, socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, de 
kommunala bolagen samt miljö- och hållbarhetsstrateg från 
kommunledningsförvaltningen. 

Arbetsgruppens syfte är att sy ihop det som kommunen gör inom bland 
annat social hållbarhet och integrera arbetet med Agenda 2030. Gruppen 
ger även möjlighet att kunna hantera aktuella strategiska frågor om 
hållbarhet samlat. 

_____  
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§ 26 Ansökan om medel till tonårsgrupp 
Diarienummer KS22/301 

Beslut 
Folkhälsorådet beviljar ansökan om medel till tonårsgrupp om 7 700 
kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Fältsekreterare från socialförvaltningen och fritidsassistent från 
fritidsgården har ansökt om medel för att kunna starta en tonårsgrupp som 
ska stärka tonåringars självkänsla och bidra till förbättrad psykisk hälsa.  

Gruppen ska till exempel laga mat, spela spel, besöka ungdomsmottagning 
och göra andra aktiviteter tillsammans. Uppskattad kostnad är 7 700 
kronor. 

  

  

_____ 
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