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Inledning

I Habo kommun ska alla få plats och känna sig 
välkomna. Oavsett när i livet och hur livssitua-
tionen ser ut, vill vi att kommunen ska vara väl 
fungerande, välkomnande och inkluderande. 
Detta gäller såväl de människor som bor och 
arbetar här, som de som besöker vår kommun, 
och de företag och organisationer som finns 
etablerade här. 

I Habo kommun ska visionen ”den hållbara 
kommunen för hela livet” genomsyra kommu-
nens alla verksamheter och utgöra färdriktningen 
i allt arbete som vi utför.

Vi vill med vår Strategi- och handlingsplan för jämlik 
hälsa och ett gott liv i Habo skapa förutsättningar, 
oavsett ålder, att uppleva en god hälsa i livets alla 
skeenden.

För att skapa bättre möjligheter till ett gott och 
aktivt liv på lika villkor måste de faktorer som 
påverkar hälsan för befolkningen tas i beaktande. 
Majoriteten av de frågorna befinner sig utanför 
det medicinska fältet, såsom arbetslöshets- och 
utbildningsfrågor, social trygghet, boende- och 
fritidsmiljöfrågor. Därför har Habo kommun en 
betydande roll i sitt långsiktiga strategiska arbete 
för att påverka befolkningens hälsa.

Bakgrund

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens häl-
sotillstånd (Folkhälsomyndigheten, 2018-09-14, 
Definitioner, mål, ramverk och uppföljnings-
system för miljörelaterad hälsa) som tar hänsyn 
till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god 
folkhälsa handlar därför inte bara om att hälsan 
bör vara så bra som möjligt, den bör också vara 
så jämlikt fördelad som möjligt. Folkhälsa är en 
resurs för samhället medan hälsa är en resurs för 
individen. 

Att kunna påverka sin tillvaro, att ha makt över 
sin vardag är en betydelsefull faktor för god 
hälsa. De som själva kan planera och styra sina 
liv har i större utsträckning en bättre hälsa än de 
som inte kan detta. Att skapa tillgängliga förut-
sättningar för en god hälsa för alla invånare är 
därför av vikt för kommunen.

Skillnader i hälsa
I Habo kommun finns skillnader i hälsa och lev-
nadsvanor mellan olika socioekonomiska grup-
per. Individer som arbetar, är födda i Sverige och 
har eftergymnasial utbildning rapporterar i högre 
utsträckning bra hälsa och levnadsvanor jämfört 
med övriga grupper. Skillnader i hälsa kan även 
ses mellan andra grupper så som kön, bostads-
område, funktionsvariation och ålder. En viktig 
förutsättning för ett framgångsrikt och hållbart 
folkhälsoarbete är att arbetet utgår från det be-
hov som finns hos Habo kommuns invånare.

Utifrån bakgrunden är det av stor vikt att vi 
tillsammans - Habo kommun, Region Jönkö-
pings län, Polismyndigheten, Länsstyrelsen och 
civilsamhälles organisationer - tar ett gemensamt 
ansvar för att skapa jämlika förutsättningar för 
invånarnas hälsa i Habo kommun.
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Strategi för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo 
kommun

Syftet med Habo kommuns strategi för jämlik hälsa 
och ett bra liv i Habo kommun är att utjämna ojäm-
likheter i hälsa i Habo kommun. Strategin länkar ihop 
det lokala arbetet med jämlik hälsa med det som sker 
regionalt. Hösten 2015 antogs den länsgemensamma 
strategin ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv 
i Jönköpings län 2016-2025” med syftet att integrera 
jämlik hälsa i politiska och verksamhetsnära beslut, 
stärka samverkan och samlärande för folkhälsoarbete 
samt rikta insatser till grupper i samhället med sämre 
förutsättningar till ett bra liv. 

Övergripande mål
Habo kommun har i sin strategi valt att följa de över-
gripande målen i den regionala strategin, ”Tillsammans 
för en jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län 
2016-2025”:

• Livsvillkoren har förbättrats för alla invånare i 
Habo kommun

• Skillnaderna i hälsa har minskat mellan olika grup-
per

• Invånarna har förbättrade förutsättningar att själva 
främja sin hälsa

Habo kommuns fokusområden för samhällsutveckling
Strategin ska i sin utformning ta Habo kommuns 
fokusområden för samhällsutveckling - starkt lokalt 
näringsliv, bostäder för hela livet och psykisk hälsa - i beak-
tande. Att få den lokala kopplingen till fokusområdena 
har varit en viktig del i utformningen då den blir mer 
hållbar över tid.

Strategiskt hållbarhetsarbete
Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov. 

Kommunens strategiska hållbarhetsarbete omfattar det 
miljömässiga, det sociala och det ekonomiska per-
spektivet på hållbar utveckling. Det strategiska arbetet 
bygger på Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen 
och de nationella miljökvalitetsmålen. Vi utgår från 
Habo kommuns vision ”den hållbara kommunen för 
hela livet”. 

Agenda 2030
Agenda 2030 är en internationell överenskommelse 
för hållbar utveckling. De 17 globala hållbarhetsmålen 

kopplade till Agenda 2030 syftar till att vi ska minska 
fattigdom, orättvisor och ojämlikheter samt minska ne-
gativ klimatpåverkan. Utgångspunkten är att det finns 
många olika sätt att nå målen och att alla behöver bidra 
på alla nivåer i samhället. I handlingsplanen har en 
koppling till de globala Agenda 2030 målen gjorts i den 
mån det är relevant, vilket är en viktig utgångspunkt 
för samverkan.
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Handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Habo kommun

Syftet med handlingsplanen är att genomföra aktivite-
ter som bidrar till att skapa ”den hållbara kommunen för 
hela livet”, samt att nå de övergripande målen i strate-
gin. Aktiviteterna har utarbetats av de kommunala för-
valtningarna, räddningstjänst, polismyndigheten, Habo 
vårdcentral samt sektion folkhälsa inom Region Jönkö-
pings län. En arbetsgrupp, utsedda av förvaltningschef  
eller liknande, bestående av representanter från ovan-
stående verksamheter har haft samordningsansvar i att 
sammanställa handlingsplanen.

Fem handlingsområden
Arbetet med jämlik hälsa har kommunens hela befolk-
ning som målgrupp. Därav har vi valt att i handlings-
planen lyfta fem handlingsområden som i sin utform-
ning ska inrymma hela befolknings förutsättningar för 
jämlik hälsa. 

Handlingsområdena är:
• Barn- och ungas hälsa och livsvillkor
• Äldres hälsa och livsvillkor
• Samhällsplanering och närmiljö
• Främja psykisk hälsa i Habo
• Samverkan och lärande

Mål och prioriteringar
Målet med handlingsplan 2020–2023 är att tillsam-
mans komma igång med nya och förstärka befintliga 
aktiviteter för att nå minskade skillnader i hälsa. Inom 
varje handlingsområde pågår redan flertalet aktiviteter 
som inte nämns. Orsaken till detta är att de aktiviteter/
insatser som lyfts fram i handlingsplanen är av verk-
samheterna viktiga att prioritera och följa upp under 
nämnda tidsperiod, 2020-2023. Varje handlingsområde 
beskrivs nedan, där vart och ett har en kort bakgrund 
till varför handlingsområdet är valt och syfte. Sedan 
följer en tabell med delmål, insats/aktivitet, vem som 
bär huvudansvaret för aktiviteten och uppföljning/
indikator.

Uppföljning och utvärdering

Insatserna/aktiviteterna kommer att följas upp och 
utvärderas under tiden 2020–2023 i enlighet med den 
uppföljning/indikator som finns med till varje mål i 
handlingsplanen.

Uppföljning görs av respektive verksamhet som står 
ansvariga för insatsen/aktiviteten enligt handlingspla-
nen.

De olika verksamheterna kan under 2020–2023 bli 
ombedd att presentera pågående eller avslutade insats/
aktivitet som genomförs utifrån det mål som är upp-
satt i handlingsområdet. Insatser/aktiviteter kan pågå/
avslutas under olika tidsperioder inom handlingspla-
nens tidsplan 2020-2023. Rapportering kommer att ske 
i respektive nämnd och i folkhälsorådet.
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Barn- och ungas hälsa och livsvillkor
Att ge barn och unga en bra start i livet utifrån goda förutsättningar i samhället är en av de mest betydelsefulla 
vägarna mot social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa. Samverkan mellan olika verksamheter som möter 
barn och unga är en förutsättning för att kunna tillgodose alla barns behov såväl fysiskt, psykiskt och socialt som 
existentiellt.

Syftet med handlingsområdet är att olika verksamheter ska samverka för att tidigt kunna ge barn och unga goda 
förutsättningar för en bra start i livet med barnkonventionen som gemensam grund.

Mål Insats/aktivitet Ansvar/medansvar Uppföljning/indikator

Ökad trygghet hos personal 
i samtal med vårdnadshavare 
till barn 0-6 år.

En ökad närvaro i Habo 
kommuns grundskolor

Framtagande av vägledning 
inför samtal med vårdnads-
havare

Följsamhet utifrån befintliga 
närvarorutiner

Sprida kunskapen om närva-
rorutinens innehåll

Utbildning för personal 
inom skolan i metoderna 
MVP (Mentors in Violence 
Prevention) och AT (Agera 
Tillsammans)

Rastaktiviteter för alla 
elever. Med inriktning mot 
de som inte naturligt ingår i 
positiva sociala grupperingar 
på rasttid

Fysiska aktiviteter under 
skoldagen, t ex pulspass, 
rörelsepauser, fysiska rastak-
tiviteter

Regelbunden undervisning 
i värdegrund och grundläg-
gande demokratiska värden 
i syfte att öka tryggheten för 
elever på högstadiet

Barn- och ungdomssamord-
nare
Nätverk 0-6 år

Barn- och utbildningsför-
valtningen
Barn- och ungdomssamord-
nare
Socialförvaltningen
Fritids- och kulturförvaltningen

Barn- och utbildningsför-
valtningen
Polisen

Barn- och utbildningsför-
valtningen
Rektorer grundskola

Barn- och utbildningsför-
valtningen
Rektorer grundskola

Barn- och utbildningsför-
valtningen
Rektorer grundskolan

Upplevt stöd av vägledning 
hos verksamheterna och 
vårdnadshavare

Könsuppdelad närvarosta-
tistik läsår/höst

Antal åtgärder utifrån kränk-
ningsanmälningar 

Elevenkät
Antal flickor/pojkar som 
deltar i planerade rastakti-
viteter 

Antal fysiska lektioner/pass 
på schemat 
Antal flickor/pojkar som 
bedriver fysiska aktiviteter 
på rasterna

Elevenkät angeånde trygg-
het
Antal ärenden kring diskri-
minering, trakasserier och 
kräningar (Statistisk hämtas 
från LISA, registreringssys-
tem för kränkningar inom 
skolan)
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Barn och unga ska vistas i 
god inomhusmiljö på skola 
och förskola

Barn ska ha tillgång till bra 
dricksvatten

Tillsyn på skolor och för-
skolor

Utbilda elevskyddsombud

Kostnadsfritt vattenprov för 
familjer med barn under ett 
år som har egen dricksvat-
tenbrunn + rådgivning

Miljöförvaltningen
Barn- och utbildningsför-
valtningen
Rektorer grundskola

Miljöförvaltningen

6 grundskolor besöks inom 
en två årsperiod
18 förskolor besöks inom en 
tre årsperiod

Förmedla 12 dricksvatten-
analyser
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Mål Insats/aktivitet Ansvar/medansvar Uppföljning/indikator

Äldres hälsa och livsvillkor
Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor och hälsofrämjande och förebyggande insatser genom hela livet, även 
upp i höga åldrar, har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten. Det är med andra ord aldrig för sent för häl-
sofrämjande och förebyggande insatser. Idag är andelen personer över 65 år (inklusive 80 år +) 21,2 % av befolk-
ningen i Habo kommun (SCB, Statistiska centralbyrån, 2018). 

Syftet med handlingsområdet är att utveckla metoder och arbetssätt som underlättar för den äldre att själv för-
bättra och bibehålla sin hälsa.

Inomhusmiljön på boende 
för äldre ska vara god

Stärka den enskildes (mål-
grupp åldern 80 år +) möj-
lighet att leva ett självstän-
digt liv

Stärka äldres upplevelse av 
hälsa och möjlighet till själv-
ständigt liv i hemmet

Öka tillgängligheten för 
multisjuka äldre

Stärka äldres känsla av me-
ningsfull sysselsättning

Tillsyn på äldreboende

Uppsökande verksamhet 
riktat till invånare som fyllt 
80 år. Individen erbjuds 
träff  med kommunens 
handläggare, kring informa-
tion om äldreomsorg och 
hur en ansöker om insats.

Utökad hemrehabilitering 
(ordinärt boende)

Med utgångspunkt från 
behov, mål och förmåga 
sker träning i aktiviteter i 
vardagen

Hemrehabilitering avser 
insatser som sker genom en 
serie hembesök i hemmet 
under en begränsad tidspe-
riod, max 8 veckor

Införa direkt/seniortelefon 
för multisjuka äldre

Seniorer från Träffpunkt 
Habo närvarar på skolan

Miljöförvaltningen

Socialförvaltningen
Biståndsenheten
Hälso- och sjukvårdsenheten

Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsenheten

Habo vårdcentral

Barn- och utbildningsför-
valtningen
Träffpunkt Habo

5 st tillsynsbesök på äldre-
boenden

Antal utskickade erbjudan-
den
Antal kvinnor/män som 
erbjudits träff
Antal genomförda möten 
med kvinnor/män kopplat 
till uppsökande verksamhet

Deltagare, kvinnor och män, 
genomför självskattningsin-
strument 
EQ-5D-5L som mäter häl-
sorelaterad livskvalitet

Antal patienter, kvinnor/
män som fått kontakt med 
vården
Upplevelse för de äldre, 
kvinnor/män (enkät)

Elevenkäten, Gruppin-
tervjuer med deltagande 
seniorer

Ökad kunskap för patienter 
och närstående om deras 
sjukdomar

Erbjuda lärcaféer för patien-
ter med kroniska sjukdomar 
och deras närstående

Habo vårdcentral Antal lärcaféer
Antal deltagare
Deltagarenkät
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Öka antalet genomförda 
hälsosamtal för 70-åringar

Genomföra fler hälsosamtal 
för 70-åringar

Habo vårdcentral Ökat antal hälsosamtal till 
70-åringar jämfört med 
baseline 2019



10

Återuppbyggnad av civilt 
försvar för att trygga sam-
hällsviktig verksamhet inom 
kommunen under höjd 
beredskap

Kunskapshöjande åtgärder 
om totalförsvaret
Säkerhetsskydd
Tillse att kommunen har 
kompetens och tillräcklig 
personal under höjd bered-
skap

Räddningstjänsten
Habo kommun samt kommu-
nala bolag

Årsuppföljning till Länssty-
relsen och MSB

Samhällsplanering och närmiljö
En samhällsplanering som stödjer befolkningens hälsa är en viktig utgångspunkt i arbetet för en jämlik hälsa. Bo-
endemiljön, bostadsutbudet och närmiljön behöver möjliggöra för människor att göra hälsosamma val. Tätorten 
och annan bebyggd miljö ska utgöra en hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturvärden samt åkermark 
tas tillvara. Det är också viktigt att skapa delaktighet bland medborgarna i den samhällsplanering som görs.

Syftet med handlingsområdet är att i samverkan med berörda aktörer genomföra insatser inom samhällsplanering 
och närmiljö som bidrar till en ökad tillgänglighet till naturupplevelse, trygga och fysiskt aktiva invånare i Habo 
kommun.

Öka spontan idrott/rörelse 
på fritiden

Möjliggöra ett aktivt liv för 
personer med funktionsva-
riation

Ökad användning och 
tillgängliggörande av tät-
ortsnära promenadstråk, 
vandringsleder och natur-
reservat

Fritidsbanken på Spinnet
Under två veckor på som-
maren flyttar Fritidsbanken 
ut sin verksamhet

Marknadsföra fritidsinfo.se 
och parasport.se och dess 
tjänster mot föreningar

Ge information till fören-
ingar om möjlighet att söka 
bidrag för verksamhet som 
möjliggör ett aktivt liv för 
personer med funktionsva-
riation

Pluspolarkortet, vars 
målgrupp är personer med 
funktionsvariation

Översyn av möjligheten 
att öka tillgängligheten av 
Hökesåns dalgång (Spinnet-
Väg 195)

Ny hälsoslinga från Alléhal-
len
Fortsätta arbetet med Norra 
Sigfridsleden

X-rundan

Fritids- och kulturförvalt-
ningen

Fritids- och kulturförvalt-
ningen

Fritids- och kulturförvalt-
ningen

Svenska kyrkan

X-rundan

Antal lån/år

Antal föreningar i webb-
tjänsterna

Antal aktiviteter/evenemang 
gjorda av föreningar

Antal utfärdade pluspolar-
kort/år

Antal genomförda insatser 
för ökad användning och 
tillgänglighet

Antal deltagare/månad på 
X-rundan (Röd slinga, OK 
Gränsen, Slätten)

Mål Insats/aktivitet Ansvar/medansvar Uppföljning/indikator
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Säkerställa rökfria miljöer 
för invånare i Habo kom-
mun

Trygga invånare i Habo 
kommun

Tillsyn på rökfria miljöer

Insatser inom brandskydd, 
vattenskydd och trafiksäker-
het m.m. görs enligt hand-
lingsprogram trygghet och 
säkerhet med tillhörande 
delprogram

Genomföra aktiviteter uti-
från det brottsförebyggande 
programmet

Ljussättning av vägar i 
bostadsområdet Västra Sol-
höjden och Lilla Bränninge 
upp till OK Gränsen

Sprida och öka Grannsam-
verkan

Framtagande av medborgar-
löfte, varje år

Tillse en snabb och effektiv 
hjälp vid akuta händelser

Miljöförvaltningen

Räddningstjänsten samt 
kommunala bolag

SSG

Tekniska förvaltningen

Polisen

Habo kommun och Polisen

Räddningstjänsten

20 st tillsynsbesök per år för 
att säkerställa rökfria miljöer

Uppföljning av utfallet i 
insatserna sker i säkerhets-
gruppen

Indikatorer i brottsförebyg-
gande programmet. Upp-
följning sker löpande i BRÅ, 
SSG och säkerhetsgruppen

Antal ljussatta vägar

Antal grannsamverkans-
grupper

Trygghetsundersökningar 
vartannat år (MSB)

Antal olycksutredningar

Användarvänlig och till-
gängliga lekplatser för ökad 
fysisk aktivitet

Öka möjligheten för familjer 
som är i separation eller 
ekonomiska bekymmer att 
hitta annan boendeform

Översyn av lekplatsmiljöer

Markanvisningar (kommu-
nal mark)

Detaljplanering

Byggnation av lägenheter

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen

Habo Bostäder

Socialförvaltningen

Antal gjorda åtgärder efter 
översyn

Antal möjliga hyreslägenhe-
ter i markanvisningar

Antalet nyproducerade 
lägenheter
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Främja psykisk hälsa i Habo
Det är av stor vikt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom insatser för att främja den psykiska häl-
san. Den psykiska hälsan hos kommuninvånare i Habo har under senare år visat på en negativ trend. En fram-
gångsfaktor till att få en positiv riktning inom det psykiska måendet hos kommunens invånare är att förbättra 
och utveckla samverkan mellan kommun, Region Jönköpings län, civilsamhälle och det lokala föreningslivet. 

Syftet med handlingsområdet är att verksamheter i samverkan med berörda aktörer ska genomföra aktiviteter 
som främjar den psykiska hälsan hos invånare i Habo kommun.

Trygga föräldrar till barn 
0-18 år

Förbättrad psykisk hälsa hos 
barn och unga

Genomföra och utveckla 
föräldraskapsstödet i Habo 
kommun

Genomföra konceptet 
”More to life”-caféer (sam-
talsgrupper för unga vuxna 
20-29 år)

Implementera konceptet 
”Locker Room Talk” (LRT)
Utbilda en utbildare/ledare i 
metoden

Barn- och ungdomssamord-
nare
Barn- och utbildningsförvalt-
ningen
Fritids- och kulturförvaltningen
Socialförvaltningen
Habo Vårdcentral
Barnhälsovården

Barn- och ungdomssamord-
nare
Region Jönköpings län

Miljö- och hälsoåret
Civilsamhällesorganisationer

Genomförda grupper
Antal deltagare, kvinnor/
män
Föräldrars upplevelse (en-
kät)

Antal samtalsgrupper
Antal utbildade samtalsle-
dare
Deltagares upplevda hälsa 
(enkät)

En utbildare i LRT finns
Antal genomförda LRT
Deltagarnas upplevelse av 
insatsen

Förbättra psykiskt och 
fysiskt välbefinnande för 
personer som är i rehabi-
literingsåtgärder i Habo 
kommun

KUR - Kulturunderstödd 
rehabilitering

Fritids- och kulturförvalt-
ningen
Kulturkoordinator
Habo vårdcentral

Antal genomförda grupper
Utvärdering med gruppdel-
tagare

Ökad kunskap hos medar-
betar i Habo kommun för 
att förebygga suicid

Kunskapshöjande insatser/
utbildning till berörda grup-
per i Habo kommun

Räddningstjänsten

Kommunala förvaltningar och 
bolag

Antal medarbetare som 
genomgått utbildning
Antal tillbud

Mål Insats/aktivitet Ansvar/medansvar Uppföljning/indikator
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Ökad tillgänglighet till psy-
kosociala teamet

Ett utvecklat och välfung-
erande anhörigstöd

Förebygga äldres psyko-
sociala ohälsa inom äldre-
omsorgen

Utökning i det psykosociala 
teamet

Frivilligsamordnare ska vara 
en länk mellan Träffpunkt 
Habo och Kärrsgården, den 
ska samordna frivilligverk-
samheten i Habo kommun

Aktivitetssamordnare och 
frivilligsamordnare verkar 
för att tillsammans med 
aktivitetsombud i äldre-
omsorgens enheter utveckla 
aktivitetsutbudet inom 
Kärrsgårdens verksamheter

Habo vårdcentral

Socialförvaltningen (vård- 
och omsorg)
Frivilligsamordnare
Aktivitetssamordnare

Antal besök inom psykoso-
ciala teamet
Mätning av tredje tillgäng-
liga tid (T3)

Äldres upplevelse av hälsa 
och ensamhet
Antalet anordnade aktivi-
teter
Deltagares upplevelse av 
aktiviteterna (enkät)

Skapa förutsättningar uti-
från patientens behov för 
medicinska prioriteringar

Minskat antal sjukskrivning-
ar för psykisk ohälsa

Utveckla arbetssätt inom 
medicinska prioriteringar

Tidig kontakt och kartlägg-
ning (multidisciplinärt)

Habo vårdcentral

Habo vårdcentral

Upplevelse hos patienter 
och medarbetare (enkät)

Heltidssjukskrivningar för 
psykisk ohälsa jämfört med 
baseline 2019

Att verka för att ge informa-
tion, kunskap och delaktig-
het för målgruppen

Ta fram vägledning och 
strategier för hur det direkta 
och indirekta anhörigstödet 
ska se ut

Tydliggöra olika profes-
sioners roller och ansvar 
kopplat till Habo kommuns 
anhörigstöd

Socialförvaltningen (vård- 
och omsorg)
Anhörigkonsulent

Antagen vägledning för 
anhörigstöd
Antal erbjudna/genomförda 
aktiviteter för anhöriga
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Samverkan och lärande
En grundförutsättning för ett fungerade folkhälsoarbete är en aktiv och behovsinriktad samverkan mellan Habo 
kommun, Region Jönköpings län, Polismyndigheten, Länsstyrelsen, civilsamhälle och det lokala föreningslivet.  
Genom en kombination av gemensamma nätverk, ett teambaserat stöd utifrån lokalt behov och tydliga uppdrag 
kan samverkan mellan olika aktörer bli mer systematisk och behovsriktat. 

Syftet med handlingsområdet är att fokusera på att tydliggöra formerna för en behovsstyrd samverkan utifrån 
målet jämlik hälsa. Insatserna uppmuntrar även till att pröva nya former av mötesplatser och forum för samlä-
rande så att goda erfarenheter får bättre spridning i kommunen.

Skapa en plattform för att 
förstärka samverkan och 
samarbete mellan kommun 
och civilsamhälle

Utveckla kommungemen-
samma mötesplatser för 
lärande och kunskapsutbyte

Genomföra workshops/
föreläsningar utifrån behov 
och önskemål från civilsam-
hällets organisationer

Utveckla organisation och 
insatser kring barn, unga 
och vuxna

Föreläsningar/seminarier 
med aktuella teman för 
Habo kommuns invånare

Barn- och ungdomssamord-
nare
Fritids- och kulturförvaltningen
Region Jönköpings län
RF-SISU Småland (fd. Små-
landsidreotten
Civilsamhälles organisationer i 
Habo kommun

Barn- och ungdomssamord-
nare
Åldersuppdelade nätverk
SSG (Strategisk samverkans-
grupp)
Folkhälsorådet
Miljö- och hälsoåret

Föreningsdialogens träff  1 
ggn/år
Antalet genomförda work-
shops
Antal deltagande organisa-
tioner

Antal nätverksträffar

Antal genomförda föreläs-
ningar

Förebygga utanförskap hos 
individer med NP diagnoser 
(Neuropsykiatrisk diagnos, 
ex ADHD (Attention Defi-
cit Hyperactivity Disorder) 
och ASD (Autism Spectrum 
Disorder)

Långsiktigt agerande och 
planerande med att inklude-
ra hälso-, miljö- och barn-
rättskonsekvenser i berörda 
beslut hos nämnder, bolag 
och styrelser

Förebyggande arbete i 
samverkansprojekt med 
unga/unga vuxna 13-30 år 
med NP-svårighet. Intern 
samverkan i Habo kommun 
för att främja hälsa samt 
kartläggning av behov för 
att säkerställa rätt insatser till 
målgruppen.

Framtagande av vägledning 
och gemensamt verktyg för 
att inkludera alla hänsyns- 
och konsekvensanalyser vid 
berörda politiska beslut.

Socialförvaltningen
Funktionshinderomsorg
Individ- och familjeomsorg
Anhörigkonsulent
Barn- och utbildningsför-
valtningen 
Fritids- och kulturförvalt-
ningen
Region Jönköpings län
Kommunal utveckling

Kommunledningsförvalt-
ningen
Hållbarhetsstrateg
Folkhälsoutvecklare
Barn- och ungdomssamordnare

Uppföljning/indikator 
redovisas i kommande pro-
jektplan

Antal hänsyns- eller konse-
kvensanalyser vid berörda 
politiska beslut

Ökad kunskap och efterlev-
nad av barnkonventionen

Utbildningsinsatser för 
tjänstepersoner, elevrådsre-
presentanter och förtroen-
devalda

Barn- och ungdomssamord-
nare

Antal utbildningar
Antal deltagare, kvinnor/
män

Mål Insats/aktivitet Ansvar/medansvar Uppföljning/indikator




