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Plats och tid Rum Fagerhult samt digitalt via Teams 
Torsdagen den 30 september 2021 klockan 13.30–15.05 

Beslutande Gunnar Pettersson (S) 
Hans Jarstig (KD), ordförande 
Katarina Gustafsson, sekreterare  
Annika Freding, fritids- och kulturchef 
Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare 
Lena Hedin, folkhälsoutvecklare 
Sara Alving, polisen § 21-22 
Gustav Andersson, stf räddningschef § 21-22 
Anna Gustafsson, familjecentralen § 22-26 
Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg § 24-26 
Daniel Brandon, Vårdcentralen Bra liv 
Pernilla Ekstrand, Socialchef 
Per Sandberg, bitr. skolchef 
Lena Bergström, kostchef § 24 

Övriga närvarande  

Paragrafer 21–26 

Utses att justera Gunnar Pettersson 

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 
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Justeras Expedierats 

 

§ 21 Information från polis och räddningstjänst 

Ärendebeskrivning 
Sara Alving, polisen och Gustav Andersson, räddningstjänsten rapporterar 
om att sommaren har varit lugn i kommunen. Tillbudsrapporteringen har 
ökat i september och då främst på Alléskolan och Slättens förskola. 

Det har kommit till kommunens kännedom att det finns en fastighet på 
landsbygden där ungdomar har tillbringat tid i sommar och där det 
förekommit alkohol. Kommunen kontaktade då polisen som sedan efter 
dialog med fastighetsägaren stängt ner fastigheten. 

Ordförande tackar för informationen. 

  

_____  
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§ 22 Information från strategisk samverkansgrupp 
(SSG) 

Ärendebeskrivning 
Sommaren har varit lugn och även skolavslutningsveckan blev lugn. En 
våldspreventionsutbildning för elever och personal planeras och en 
föräldraskapsutbildning ska hållas i november. Elevhälsan ska även 
utbildas inom suicidprevention. 

Sommarlovskortet med tillhörande aktiviteter har varit väldigt populärt. 
Ungdomarna har även fått med sina föräldrar på aktiviteter. Det har bland 
annat badats på Attarpsbadet, fiskats på Hökensås och spelats minigolf på 
Slätten. 

I år kommer det inte ske någon ljusmanifestation för barns rättigheter på 
Blå torget. Förskolorna kommer däremot anordna egna aktiviteter. 

Två stycken handlingsplaner är under arbete. Handlingsplan för 
hedersrelaterat våld som ska beslutas av socialnämnden men godkännas av 
barn- och utbildningsnämnden samt fritids- och kulturnämnden. Barn- och 
ungdomssamordnaren och folkhälsoutvecklaren arbetar fram en 
handlingsplan för att minska barns exponering av porr. 

En lokal samverkansplan har tillsatts för att samordna arbetet med att 
kunna upptäcka barns funktionsnedsättningar tidigt för att kunna få stöd så 
tidigt som möjligt. 

_____  
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§ 23 Uppföljning av projektmedel till motorgården 
Diarienummer KS21/46 

Ärendebeskrivning 
Fritids- och kulturnämnden tackar för de medel motorgården tilldelats från 
folkhälsorådet. Medlen har gjort att motorgården kunnat skaffa 
förstärkning i form av en extra personal. På grund av coronapandemin som 
råder har projektet inte helt kommit igång än. 

Motorgården satsar på att renovera en a-traktor för att kunna ställa ut den 
vid motormässan på Elmia vid påsken år 2022. Motorgården har ett nära 
samarbete med skolan, fältassistenterna och fritidsgården. Fältsekreterarna 
har en tjejgrupp som vid några tillfällen varit på motorgården. 

Ordförande tackar för informationen. 

_____  
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§ 24 Information från Habo kost om anpassade måltider 
till barn med neuropsykiatriska funktionshinder 

Ärendebeskrivning 
Lena Bergström, kostchef, informerar om hur Habo kost arbetar med 
anpassade måltider till barn med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). 
För ett barn med NPF är det viktigt med rutiner kring matsituationen, att de 
vet vad som ska hända och vilken mat som ska serveras. Ett barn med NPF 
har annorlunda sinnesintryck vilket gör att barnet kanske bara vill äta grön 
mat, eller bara en viss typ av rätt. 

Habo kost samverkar med vårdnadshavare, elevhälsan och rektor för att 
hitta en strategi som fungerar både för barnet och verksamheten. Ett 
långsiktigt mål är alltid att utöka variationen av kost. Habo kost erbjuder 
tre olika alternativ, rätter från ordinarie menyn, en rullande 5-dagars meny 
eller individuell meny. 

Habo kost tror att det i framtiden kommer vara fler som är i behov av 
anpassad kost och därför krävs det rutiner för dialog och uppföljning. Det 
krävs även att kostpersonalen har en stor kunskap och förståelse för dessa 
behov. 

_____  
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§ 25 Uppföljning av insatser och aktiviteter för Strategi 
och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Habo kommun 2020-2023 
Diarienummer KS21/181 

Ärendebeskrivning 
Annika Freding, fritids- och kulturchef, rapporterar om hur arbetet med de 
insatser och aktiviteter som fritids- och kulturförvaltningen har åtagit sig i 
handlingsplanen för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun 2020-
2023. 

Överlag har insatserna gått som planerat men tre stycken aktiviteter är inte 
påbörjade på grund av restriktioner från coronapandemin. 

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

• KUR - kulturunderstödd rehabilitering 
• Genomföra workshops/föreläsningar utifrån behov och önskemål 

från civilsamhällets organisationer 

Ordförande tackar för informationen. 

_____  
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§ 26 Information om hållbarhetsveckan 

Ärendebeskrivning 
Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg, informerar om årets 
hållbarhetsvecka. I år är första gången kommunen anordnar en 
hållbarhetsvecka, som är tänkt att samla ihop flera olika teman och det 
arbete kommunen gör inom hållbarhetsområdet. Det kommer att anordnas 
både fysiska och digitala aktiviteter och vissa är inomhus och några 
utomhus. 

Aktiviteter som anordnas under veckan är plogging (jogga och plocka 
skräp), demokratihörna på biblioteket där man kan ställa frågor till 
kommunalråden, digital föreläsning av Hanna Olvenmark (Under tian), 
textil verkstad samt klimatsmart buffé på Hagabodaskolan. 

Med veckan vill kommunen visa på hur mycket bra hållbarhetsarbete som 
görs i Habo. 

_____ 
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