
Information till RPF som ersättning för uteblivet sammanträde den 19 

november 2020 
 

1. Information om budget 
Anna-Carin Alzén lämnar information. 

-Information om budgetläget 

Socialnämnden beslutade i augusti om ett budgetförslag på 193 697 tkr för 2021. Efter det har 

budgeten behandlats av budgetberedningen, som har två ändringar av ramen. 

För 2021 har det lagts en reducering av budgeten på 0,6 % på samtliga förvaltningar/nämnder.  

För socialnämnden innebär detta en minskad ram på 1 187 tkr. Socialnämnden har också fått ett 

tillskott på 4 200 tkr. Detta är Habos del av den statliga satsningen på äldreomsorgen i alla 

kommuner.  

Socialnämnden har ännu inte behandlat frågan om hur minskningen på 1 187 tkr och tillskottet på 

4 200 tkr ska fördelas inom förvaltningen. 

-Budget 2021-2023 

Se separat bilaga – Preliminärt budgetförslag som ska antas av kommunfullmäktige. 

Hänvisar till sidorna 6-15. 

2. Information från socialnämnden 
Carina Bergman lämnar information om följande. 

-Personalförsörjning inom äldreomsorg på kort och lång sikt 

Personalläget är ansträngt inom vissa enheter , hemtjänsten har haft vissa svårigheter att bemanna 

med vikarier, har även haft svårt att få utbildad personal till fasta tjänster. 

Staten har anvisat medel för att vi ska kunna utbilda vår personal  det s.k. äldreomsorgslyftet. 

Äldreomsorgslyftet innebär att vi får pengar för att utbilda personer som saknar utbildning till 

undersköterska .Vi har nu (nov) 5 personer som går denna utb. Vi har anställt dessa personer på 

heltid  och har fått fasta tjänster så dom varvar utbildning och arbete. En bra lösning tycker jag. 

Vi är även med i länets VO college.  

VO college innebär en samverkan med regionen, länets kommuner  samt fackliga företrädare och 

utbildare /skolor som har vårdutbildning. 

Syftet med VO college är att vi ska kvalitetssäkra utbildningarna, marknadsföra vårdutbildningarna , 

ge bra stöd till eleverna som gör sin praktik hos oss på arbetsplatserna.  

Jag är idag ordförande för VO college i länet. 

-Rätt till heltid för personal inom omsorgen 

Vi arbetar aktivt med att öka andelen personal  som arbetar heltid. 

Bifogar den Power Point som vi hade till Kommunfullmäktiges sammanträde, där har vi sammanställt 

resultat och hur arbetet har fungerat hittills. 



-Hemkörning av mat 
Det finns möjlighet att ansöka om förenklad biståndsbedömning vad gäller matdistribution.  

Man kan vända sig till vår biståndsenhet för mer information . 

 

3. Information från kommunstyrelsen 
Hans Jarstig lämnar information. 

-Trygghetsboende Bränninge Kv. Liljekonvaljen 
Majoriteten har en skrivelse till SN om att ovanstående fastighet ska vikas till äldre/seniorboende 

som antogs på SN den 18/11. Skrivelsen ska sändas till KS för vidare behandling och dialog med Habo 

Bostäder.  

Förslaget innehåller att det ska finnas: 

- Gemensamhetslokal med litet kök 

- Mindre lokal för hemtjänst och/eller bovärd 

- Fiber med möjlighet att koppla på olika digitala lösningar för smart omsorg och trygghet 

-Centrumplanen 
Planen är nu ute för samråd. Det har hållits ett samråd med näringsidkarna i centrum de övriga 

samråden har skjutits på framtiden beroende på pandemin. Önskar ni läsa handlingar och plan finns 

det på kommunens hemsida: https://habokommun.se/Bygga-bo--miljo/Nyheter/samrad-for-

planprogrammet-for-habo-centrum/ 

-Riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram 2021-2024 
Riktlinjer för bostadsförsörjning Habo kommun 2021-2024 har tagits fram av plan- och 
exploateringsenheten på uppdrag av kommunstyrelsen.  

Arbetet med att ta fram riktlinjer har föregått på tre olika nivåer- i styrgrupp, projektgrupp och 

arbetsgrupp. I styrgruppen har kommunalråden, oppositionsråd, ordförande i byggnadsnämnden, 

kommundirektör samt teknisk chef deltagit. I projektgruppen har representant från det kommunala 

bolaget Habo Bostäder AB samt tjänstemän från socialförvaltningen och tekniska förvaltningen deltagit i 

möten och diskussioner. 

Programmet finns i sin helhet på: 

https://habokommun.se/contentassets/1376c9ed35c346be8a42ffee30fd0f54/bostadsforsorjningspr

ogram-2021-2024.pdf 

-Strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun 2020-2021 
I Habo kommun ska visionen ”den hållbara kommunen för hela livet” genomsyra kommunens 
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. 

https://habokommun.se/Bygga-bo--miljo/Nyheter/samrad-for-planprogrammet-for-habo-centrum/
https://habokommun.se/Bygga-bo--miljo/Nyheter/samrad-for-planprogrammet-for-habo-centrum/
https://habokommun.se/contentassets/1376c9ed35c346be8a42ffee30fd0f54/bostadsforsorjningsprogram-2021-2024.pdf
https://habokommun.se/contentassets/1376c9ed35c346be8a42ffee30fd0f54/bostadsforsorjningsprogram-2021-2024.pdf


Hela handlingsplanen finns på: 

https://habokommun.se/contentassets/60f9081a95af49ce9ad8bac7922a9fc8/strategi-och-

handlingsplan-for-jamlik-halsa-och-ett-bra-liv-i-habo-kommun-2020-2023-antagen.pdf 

Under framtagandet har Folkhälsorådet varit styrgrupp och handlingsplanen antogs i KF den 24/9 -20 

 

-Efterfrågestyrd trafik/Närtrafik 
Om du bor på landsbygden utanför en tätort och har längre än 1 km till närmaste hållplats för 
linjetrafik har du möjlighet att åka Närtrafik. Du kan då resa mellan bostaden och närmaste tätort 
inom kommunen, alternativt kommunhuvudorten och i vissa fall över kommun/länsgräns. Du kan 
även åka till närmaste hållplats. Det är också möjligt att resa till fritidsanläggningar som ligger i 
anslutning till tätort (max 3 km utanför tätort). Närtrafiken är inte till för att lösa skol- och 
arbetspendlingsresor. Resan kan samordnas med färdtjänst- och sjukresor. 

Om linjetrafik finns i begränsad omfattning 
Om linjetrafik med buss eller tåg finns är du vanligtvis inte berättigad att resa med Närtrafiken. 
Närtrafik kan dock användas om antalet vardagsturer med befintlig linjetrafik är tre eller färre i en 
riktning. Alternativt att tid från ankomst till nästa avresa med linjen från tätort/kommunort är mer än 
tre timmar mellan kl. 08.00 och 18.00. Tätorter som på sommaren helt saknar förbindelser omfattas 
av Närtrafik sommartid. 

Här kan du se om du har möjlighet att åka med närtrafik: 

Kartsökning för närtrafik(Extern länk) 

Tänk på att regelverket för närtrafik måste vara uppfyllt för att vara berättigad att nyttja närtrafik. 
Kartan ska i första hand ses som en indikation och beställningscentralen kan komma att göra en 
annan bedömning. 

När kan jag resa? 
Med Närtrafik kan du resa följande tider; vardagar klockan 9.00-13.00 och 17.00-22.00 samt 
lördagar, söndagar och helgdagar kl. 15.00-22.00. Du kan göra 6 enkelresor/vecka. Närtrafiken är 
inställd på påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton. 

Hur beställer jag min resa? 
Du beställer din resa med Närtrafiken hos Länstrafikens serviceresor på telefonnummer 020-777 666. 
Serviceresor har öppet måndag-söndag klockan 7.00-23.00. 

Du kan beställa din resa någon eller några dagar i förväg, men minst två timmar före önskad avresa. 
Den avtalade tiden är hämttiden. Det kan bli en viss förskjutning av din restid utifrån önskad tid och 
samordning. Om du har en tid att passa uppger du det när du beställer resan. 

-Halk- och snöröjning 2020/2021 
Snöröjning påbörjas när snödjupet är minst 6 cm. Nattetid sker normalt ingen snöröjning utan den 

påbörjas tidigast 04.00. Halkbekämpning utförs med sand eller krossat stenmaterial. Många, men 

inte alla, gång- och cykelvägar hålls öppna under vintern. 

 

https://habokommun.se/contentassets/60f9081a95af49ce9ad8bac7922a9fc8/strategi-och-handlingsplan-for-jamlik-halsa-och-ett-bra-liv-i-habo-kommun-2020-2023-antagen.pdf
https://habokommun.se/contentassets/60f9081a95af49ce9ad8bac7922a9fc8/strategi-och-handlingsplan-for-jamlik-halsa-och-ett-bra-liv-i-habo-kommun-2020-2023-antagen.pdf
https://beslut.jlt.allbin.se/


4. Rapport från vård- och omsorg med anledning av Covid-19 
Therese Ek, MAS, informerar. 

Sedan februari har vi inom vård- och omsorg ägnat oss mer eller mindre åt Covid-19.  

Till en början handlade arbetet mycket om att säkerställa att vi hade skyddsutrustning. Mycket tid 

lades också på att säkerställa att all personal hade den kunskap som det krävs för att hantera  

covid-19 på ett patientsäkert sätt, men också hur vi kan säkerställa arbetsmiljön för den personal 

som jobbar med covid-19. Initialt behövde vi skapa ett antal nya rutiner, till exempel hur vi arbetar 

med förstärkt skyddsutrustning om en brukare har misstänkt eller bekräftad smitta.  

Vi har ju haft ytterst få fall av covid-19 i våra verksamheter, så mycket av vårt arbete har varit 

preventivt, och är fortfarande. Med jämna mellanrum går all vår personal utbildning i vårdhygien för 

att antingen befästa gammal kunskap eller lära sig om nya arbetssätt.  

En stor utmaning i arbetet kring Covid-19 har varit kommunikation. Det är svårt att se till så att 

informationsmängden inte blir för stor, samtidigt som det är viktigt att personalen har kännedom om 

allt som är aktuellt att veta i deras yrkesroll.  

Varje vecka har beredskapssamordnaren i Habo kommun sammankallat en lite grupp nyckelpersoner 

i kommunen. Gruppen kallas för ISF. (inriktnings- och samordningsfunktion) ISf-gruppen har berett 

ärenden för förvaltningschefsmötena, där besluten fattas. Det har varit många frågor under denna 

period som vi har fattat beslut om lokalt här i Habo. Vilka verksamheter måste vi prioritera vid ett 

stort personalbortfall? Hur gör vi med verksamheter som drivs av kommunen men som är öppna för 

allmänhet? ISF-gruppen har också hanterat praktiska frågor som att hämta skyddsutrustning på 

Elmias, där länets gemensamma lager för skyddsutrustning har funnits. ISF-gruppen består av 

representant från varje förvaltning.  

Under pandemin har Habo kommun alltid följt smittskyddsenheten på Ryhov och 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer.  

5. Information om ”Friluftslivets år 2021” 
Anna Lööv, Miljö-hållbarhetsstrateg lämnar information. 

Anna är tacksam om någon från de olika organisationerna kan återkoppla efter denna information. 

Exempelvis kontaktpersonen från varje pensionärsorganisation. 

Gruppen som arbetar med Friluftslivets år 2021 är: 
Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg 
Lena Hedin, folkhälsoutvecklare 
Åse Thomasson, fritid- och kulturförvaltningen 

Nästa år är utsett till "Friluftslivets år 2021”. Friluftslivets år 2021 är ett nationellt projekt som leds av 
Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor i hela Sverige att prova 
friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden.   
 
Vi tre finns som bollplank och samordnare av Friluftslivets år för Habo kommun. Vi skriver till er med 
förhoppning om att ni i Pensionärsrådet vill vara med och genomföra nån aktivitet under Friluftslivets 
år. 

  
Vi tre har spånat högt och lågt och förutsättningslöst vad Habo skulle kunna göra för att lyfta 
Friluftslivets år 2021 och samtidigt kunna ge oss ett mervärde.  Det finns föreslagna tema för varje 



månad under nästa år. Vi kan absolut inte göra allt, utan vi har valt ut några idéer och spånat kring 
dessa: 

 
Mars "Friluftskompis"  
Det finns många som vill vara ute men som inte kommer ut. Det gäller alla 
åldersgrupper, men kanske särskilt äldre människor och utlandsfödda människor. 
Forskning visar att en av orsakerna till att människor inte är ute är att de saknar någon 
att vara ute med. Ta med en kompis ut i friluftslivet, gammal eller ung!  
Här funderar vi på om det finns möjligheter att samarbeta och arrangera nåt ihop 
mellan Pensionärsrådet och Träffpunkten? Eller fler aktörer? 
   
November "Må bra ute" 
Friluftsliv kan göra stor skillnad för de grupper som är socialt och ekonomiskt mest 
utsatta och som därmed har den största risken för ohälsa. Friluftslivet kan vara en väg 
ur ett utanförskap, både för unga och gamla.  Mer jämlik hälsa och motverka 
utanförskap genom friluftslivet! 
Här funderar vi på om det finns möjligheter att samarbeta med Pensionärsrådet, 
Träffpunkten, Röda korset, Mötesplats Habo?  

  
Hoppas ni tycker att detta låter intressant och vill gå vidare med oss! Kanske vill ni utse en 
kontaktperson för oss för vidare planering? Återkoppla gärna! 
  
PS: Mer om friluftslivets år:  

http://naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Friluftsliv/Friluftslivets-ar/ 

https://svensktfriluftsliv.se/friluftslivets-ar/ 
 
Här kan ni se vår övriga preliminära planering än så länge: 

 

Aktivitet Målgrupp Kanal/syfte Tidpunkt Samarbetspartners 

Skapa webbsida för 
Friluftslivets år 2021 i 
Habo 

alla marknadsföring, 
synliggöra 

januari   

Vinter - hyra skidor och 
skridskor från 
Fritidsbanken 

familjer, nya 
svenskar 

marknadsföring, 
synliggöra 

februari/mars Fritidsbanken 

Sova ute - föreläsning + 
sova ute 

familjer, nya 
svenskar 

driva på, peppa april + juli Flera kommuner i länet 

Smålandsledens dag familjer, nya 
svenskar 

marknadsföring, 
synliggöra 

26-apr Flera kommuner 

Invigning Norra 
Sigridsleden 

familjer, nya 
svenskar 

marknadsföring, 
synliggöra 

02-maj Svenska kyrkan 

Eventuellt "Gilla 
friliftslivet" 

barn, 
ungdomar 

utbilda september Hagenskolan, 
Naturskolan 

Lära ute - aktivitet med 
förskolorna och 
Naturskolan 

barn, 
ungdomar 

utbilda oktober Förskolor, Naturskolan 

http://naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftslivets-ar/
http://naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftslivets-ar/
https://svensktfriluftsliv.se/friluftslivets-ar/


Lära ute - höstvandring 
med FN-tema och 
ploggning 

barn, 
ungdomar 

marknadsföring, 
synliggöra 

oktober Hagenskolan 

Lära ute - vandring och 
paddling 

barn, 
ungdomar 

marknadsföring, 
synliggöra 

oktober Hababodaskolan 

Föreläsning om 
allemansrätten 

nya svenskar driva på, peppa oktober Hälsokommunikatörer 
Region Jkpg  län,                                                                          
Jenny Lilja, 
integrationssamordnare 

Lära ute - 
svampplockning för nya 
svenskar 

nya svenskar driva på, peppa  oktober Integrationssamordnare?, 
Naturskyddsföreningen? 

Geochaching familjer marknadsföring, 
synliggöra 

april   

Xrundan med fikakorg familjer marknadsföring, 
synliggöra 

april Flera kommuner i länet, 
näringslivet 

 
 

6. Mötesdagar för RPF 2021 
Torsdagen den 18 februari 

Torsdagen den 20 maj 

Torsdagen den 23 september 

Torsdagen den 2 december 

Beredningsgrupp inför mötesdagarna 
Fredagen den 29 januari 

Fredagen den 30 april 

Fredagen den 3 september 

Fredagen den 12 november 

Ni har möjlighet att lämna in frågor och synpunkter som ni vill ska behandlas på sammanträdet. 

Dessa ska skickas in till sekreteraren senast torsdagen innan beredningsgruppen har sitt möte. 

 

 


