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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Folkhälsorådet 
  
Sammanträdesdatum 2020-09-30 
  
Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  
  
Protokollet förvaras på Kommunledningsförvaltningens närarkiv 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Kammarsalen, kommunhuset 
 Onsdagen den 30 september 2020 kl. 13:30–16:30 
  
Närvarande Hans Jarstig (KD), ordförande 

Gunnar Pettersson (S) 
Ewa Wettebring (S) 
 
Katarina Gustafsson, sekreterare 
Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare 
Lena Hedin, folkhälsoutvecklare 
Jonna Wulff, frivillig samordnare 
Sara Alving § 19-20 
Gustav Andersson, stf räddningschef § 19-20 
Jan Sundman, kommundirektör 
Åsa Wadling, skolchef 
Carina Bergman, socialchef 
Josette Troon, Bra Liv Habo vårdcentral 
Anna Gustafsson, familjecentralen 
Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg 
Åse Thomasson, fritids- och kulturhandläggare 

  
  
Utses att justera Gunnar Pettersson Paragrafer: 19–25 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

§ 19 Information från polis och räddningstjänst 
 

Polisen rapporterar att sommaren i kommunen har varit lugn. Det har inte 
varit någon skadegörelse som sticker ut. Till en början trodde man att brott 
i nära relation skulle öka med anledning av pandemin men så har det inte 
blivit.  

Polisen kommer att få fler områdespoliser som inte kommer vara knutna 
till specifika områden utan kan vara där behovet finns. 

Medborgarlöftet för 2020 föreslås att förlängas med anledning av att 
arbetet med löftet inte varit möjligt att uppfylla på grund av pandemin. 

Räddningstjänsten rapporterar att de fått in 46 st tillbudsrapporteringar (i 
maj var siffran 19), de flesta tillbuden är av mindre karaktär. 

Det nationella projektet med kameraövervakning har blivit förskjutet. 

_____  
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§ 20 Rapport från strategisk samverkansgrupp (SSG) 
 

Anders Ströberg rapporterar om ett projekt som pågått på högstadiet i ett 
halvår för att förhindra kränkningar i skolmiljön. Det har varit en bra 
samverkan med föräldrar och oron har minskat på skolan. 

Individ- och familjeomsorgen ser en viss ökning av missbruk av personer 
mellan 20-30 år. Polisen jobbar aktivt mot narkotika och därför har 
narkotikaproblematiken blivit mer synlig. Polisen har även genomfört 
hundsök efter narkotika på Hagabodaskolan. Vårdcentralen arbetar för att 
inte värktabletter ska skrivas ut till personer som inte har ett behov av dem. 

Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen arbetar för att 
ta fram en handlingsplan gällande hedersrelaterat våld och förtryck. 

Fritidsgården fick medel för att kunna genomföra gratis 
sommarlovsaktiviteter. Sommarlovskortet har varit välutnyttjat och många 
lokala föreningar samverkade kring aktiviteterna. 

_____  
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§ 21 Kostpolitiskt program - remissvar 
 

Beslut 
Folkhälsorådet beslutar att ställa sig bakom socialnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Kostchef Lena Bergström presenterar arbetet som varit med att revidera det 
kostpolitiska programmet.  

Programmet ska fungera som ett styrande dokument i det dagliga arbetet 
och som stöd för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten. Habo kommun 
har haft ett kostpolitiskt program sedan 2011 och senaste revideringen 
skedde 2015. 

Kommunstyrelsen har remitterat programmet till folkhälsorådet för 
yttrande. 

Ordförande presenterar socialnämndens yttrande på programmet.  

Socialnämnden anser att avsnittet gällande vård- och omsorg har fått för 
litet utrymme i det kostpolitiska programmet. Måltiderna är oftast den 
stund på dagen som skapar utrymme för gemenskap för de boende inom 
äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Det saknas en beskrivning av 
vikten av trivsam miljö och måltidernas utformning. Det konstateras endast 
att maten som serveras ska tillfredsställa smak och näringsbehov. 

Socialnämnden anser att det ska framgå i det kostpolitiska programmet att 
måltiderna inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg ska vara en 
stund på dagen som skapar känsla av livskvalitet och välbefinnande. 
Socialnämnden anser även att ett mål om nöjdhet ska kompletteras till 
programmet för vård- och omsorg. Nöjdheten bör vara hög. Kvalitet, 
variation och miljö bör ingå i kriterierna för nöjdhet. 

_____  
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§ 22 Rapport om strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och 
ett bra liv i Habo kommun 2020-2023 
 

Strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun 
2020-2023 antogs av kommunfullmäktige den 24 september 2020 och har 
delgivits till samtliga nämnder. 

_____  
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§ 23 Miljö- och hälsoåret 
 

Miljö- och hållbarhetsstrateg Anna Lööv och folkhälsoutvecklare Lena 
Hedin går igenom hur arbetsprocessen för miljö- och hälsoåret sett ut 
hittills. 

År 2020 är åtta aktiviteter planerade, tre stycken inom hälsa och fem inom 
miljöområdet. Aktiviteterna har anpassats efter coronapandemin genom 
bland annat digitala aktiviteter. 

Anna och Lena presenterar ett förslag för hur arbetet framåt med miljö- 
och hälsoåret kan lyftas för att matcha med arbetet med Agenda 2030, 
vilket innebär att välja ut prioriterade satsningar, involvera fler från 
civilsamhållet och invånarmedverkan i planering och genomförande av 
aktiviteter samt bilda arbetsgrupper då behov finns vid större satsningar 
under året. 

_____  
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§ 24 Hälsocenter i länet 
 

Lena Hedin presenterar arbete med hälsocenter i Värnamo kommun. 
Värnamo har tillsammans med Region Jönköpings län startat ett 
hälsocenter. Ett hälsocenter är till för invånare som har särskilt behov av 
förändrade livsstilsvanor. Personer över 18 år kan vända sig direkt till 
hälsocentret men vårdcentralen kan även hänvisa personer som får till 
exempel fysisk aktivitet på recept dit. Projektet finansieras 50 % av 
kommunen och 50 % av regionen. Hälsocentret är ett komplement till 
primärvårdens förebyggande arbete för ett nära och individanpassat stöd. 
Direkt efter avslutad aktivitet har 87 % uppgett att de gjort en 
beteendeförändring och sex månader efter avslut är siffran 83 %. 

Region Jönköpings län har med i sin budget för 2020 att arbeta fram 
liknande koncept i hela länet. 

Frågan har varit uppe på kommundirektörsnätverket samt 
fritidschefsnätverket. Det är fortfarande oklarheter hur finansieringen ska 
se ut.  

Folkhälsorådet ställer sig positiva till projektet. 

_____  
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§ 25 Agenda 2030 
 

Miljö- och hållbarhetsstrateg Anna Lööv presenterar hur folkhälsoarbetet 
kan kopplas ihop med Agenda 2030. Agenda 2030 är en handlingsplan för 
att nå ett hållbart samhälle för alla. 

I handlingsplanen för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun 2020-
2030 finns det kopplingar till följande mål från Agenda 2030: God hälsa 
och välbefinnande, God utbildning, Jämställdhet, Rent vatten och sanitet 
för alla, Minska ojämlikhet, Hållbara städer och samhällen samt Fredliga 
och inkluderande samhällen. 

I folkhälsoarbetet kan även målen Ingen fattigdom, Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt Hållbar konsumtion och 
produktion ingå. 

I Sverige ser man ojämlikheter inom ekonomi, hälsa, boende och risken för 
att bli utsatt för våld. 

Habo kommun kan arbeta mot dessa ojämlikheter genom att kartlägga vad 
vi gör idag inom social hållbarhet, följa strategi och handlingsplan för 
jämlik hälsa samt genom arbete i projektet för psykisk hälsa. 

_____ 
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