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FHR § 1 

Mötets öppnande samt Hälso- och 

sjukvårdsnämnden, vårdcentralen, 

kommunstyrelsen och kommunens nämnder 

informerar 
 

Irene Karlsson (C) ordförande, hälsar välkomna till den nya mandatperiodens 
första folkhälsoråd. Ledamöterna i dagens folkhälsoråd presenterar sig.  

________ 

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Ingen representant på dagens möte. 

 

Vårdcentralen 

Elisabeth Svenander berättar att Kvänumsborna kommer till Vara, då de flesta 
har listat om sig till Vara vårdcentral. Sammanlagt finns 11 läkare och det fun-
gerar bra med stafettläkartjänsterna. Hemsjukvårdsläkare åker ut till boenden 
tre dagar i veckan och det fungerar mycket bra och har blivit en stor trygghet 
för patienterna. Ny vårdcentralschef ska rekryteras efter Susanne Lidén. Nytt 
Patientdatasystemet ska införas 16 april. 

 

Folktandvården 

Ingen representant på dagens möte. 

 

Kommunstyrelsen 

Marie Pehrsson (M) informerar att på sista sammanträdet avhandlades många 
nya motioner. Bolagen i kommunen gicks igenom och budgeten var i fokus. 

 

Bildningsnämnden                                                          

Irene Karlsson (C) informerar om att SKY, en privat yrkeshögskola, har ett 
stort intresse av att etablera sig i kommunen. Eventuellt kan det även bli aktu-
ellt att AMB, en privat musik- och affärsrelaterad gymnasieskola med riksrekry-
tering etablerar sig i Vara. I första sökomgången till Lagmansgymnasiet var det 
105 sökande, mycket glädjande. I barnomsorgen räcker platserna för närva-
rande, men det är så gott som fullt. En del blir hänvisade till andra orter. 
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Socialnämnden                                                             

Agneta Edvarsson (M) berättar att socialnämnden går med ett stort underskott. 
Socialchefen har fått i uppdrag att göra en utredning som ska vara färdig sista 
mars. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Ingen representant till folkhälsorådet för mandatperioden är ännu utsedd.  

 

Ledningsgruppen 

Ingen representant på dagens möte. 

 

Folkhälsoplaneraren 

Folkhälsoplanerare Emma Hevelius är tillbaka i tjänst efter sin föräldraledighet.  

__________  
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FHR § 2    

Avtal om lokalt folkhälsoarbete, 

Verksamhetsplan 2015 samt planerade 

insatser 
 

Beslut 

Då inte alla ledamöter i Folkhälsorådet hade möjlighet att delta på dagens möte 
kommer avtal, verksamhetsplan och planerade insatser att diskuteras ytterligare 
vid nästa folkhälsoråd. 

__________ 

Bakgrund 

 Ett avtal om lokalt folkhälsoarbete är tecknat mellan Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden samt Vara kommun. Avtalet styr uppdrag och åtagande 
från respektive part.  

 Folkhälsorådets verksamhetsplan styr kommande folkhälsoinsatser un-
der år 2015. 

 Planerade insatser diskuteras ytterligare på nästa folkhälsoråd. 

 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar vikten av att alla ledamöter har en bra kunskap om 
de dokument som styr folkhälsoarbetet i Vara och det är viktig att dessa styr 
kommande beslut och folkhälsoinsatser. 

__________ 
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FHR § 3 

Förslag till verksamhetsberättelse 
 

Beslut 

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse för 2014 antas, samt tillhandahålls 
hälso-och sjukvårdsnämnden och kommunstyrelsen. 

Bilaga: Folkhälsorådets verksamhetsberättelse år 2014  

__________ 

Bakgrund 

En verksamhetsberättelse, där folkhälsoarbetet för det gångna året ska kunna 
följas, ska varje år tas fram av folkhälsorådet. Den ska tillhandahållas hälso- 
och sjukvårdsnämnden samt kommunstyrelsen senast den sista februari årligen.  

  

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar förslaget på verksamhetberättelse, och konstaterar att 
många bra folkhälsoinsatser gjorts under 2014. Några redaktionella ändringar 
ska göras i berättelsen, efter dessa är gjorda föreslår folkhälsorådet att den kan 
antas. 

__________ 
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FHR § 4 

Statistisk analys inför Visionsarbete 
 

Beslut 

Folkhälsorådet tar del av statistikunderlag för folkhälsa i Vara. 

__________ 

Bakgrund 

Att kommande folkhälsoinsatser bygger på statistik om hälsoläget hos befolk-
ningen i Vara är relevant. Enligt den senaste samlade folkhälsostatistiken från 
SKL (öppna jämförelser Folkhälsa 2014), samt Folkhälsomyndighetens Fakta-
blad för Vara, så framträder följande negativa variabler, där underlagen visar på 
problemområden hos befolkningen: 

 Fetma, både män och kvinnor 

 Stillasittande fritid, framförallt män 

 Deltagande i idrottsföreningar 

 Daglig rökning, framförallt kvinnor 

 Rök- och snusvanor hos blivande mammor 

Områden, där utvecklingen är positiv, enligt statistikunderlagen är följande: 

 Pedagogisk utbildning inom förskolan 

 Långvarigt ekonomiskt bistånd 

 Riskkonsumtion av alkohol, positiv trend, framförallt kvinnor. 

 Tonårsaborter 

 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar den aktuella statistiken och att det är viktigt att den 
ligger som underlag för kommande folkhälsoarbete, och hälsosatsningar i Vara. 

När det gäller den fysiska aktiviteten, diskuteras varför siffrorna är dåliga för 
Vara, då vi har stora förutsättningar till att möjliggöra motion och aktivitet för 
den enskilda. Folkhälsorådet önskar även veta om övervikten är stor hos barn- 
och unga, när den är det i den vuxna befolkningen. 

__________ 
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FHR § 5 

Ansökningar 

Beslut 

1. Folkhälsorådet tar del av förnyad ansökan, samt beslutar om beviljande av 
medel till projektet på nästa folkhälsoråd den 20 mars 2015. 

2. Folkhälsorådet beslutar om beviljande/avslag vid nästa presidiemöte. 

_______ 

1. Ett starkare Vara  

Bakgrund 

På dagens möte deltar Klas Peterson, Ica Kvantum Vara, med anledning av 
inkommen ansökan till folkhälsorådet om medel till projekt ” Ett starkare 
Vara”.  Folkhälsorådet har bett Klas att ytterligare specificera projektet, samt 
budget för projektet. Klas Peterson berättar om andra städer där projektet ge-
nomförts med gott resultat 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar ansökan, och är positiva till den, då den kan gagna 
hälsan hos befolkningen i kommunen. Samverkan i projektet kan också ske 
genom samarbete med dietistföretag och Sisu. Den sökta summan på 60 000 
kronor per år är dock en stor del av folkhälsorådets totala budget. Därför 
kommer beslut om beviljande/avslag av sökta medel att beslutas på nästa folk-
hälsoråd. Folkhälsorådet ber Klas komma in med förnyad ansökan. 

 

2. Interaktiv aktivitetstavla 

Bakgrund 

En ansökan till folkhälsorådet har inkommit om en interaktiv aktivitetstavla på 
ett äldreboende. Den skulle fungera som en länk till en meningsfull vardag och 
där brukaren kan känna sig delaktig i det som händer dagligen. 

Folkhälsorådet behandling  

Folkhälsorådet diskuterar ansökan, men vill veta lite mer innan beslut tas. Har 
någon annan kommun, denna typ av tavla och hur fungerar det där. Sökanden 
bör även diskutera i sin förvaltning om möjligheter och hjälp till finansiering. 
Fungerar tavlan bra, kanske den på sikt kan användas i fler boenden.  

________ 
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FHR § 6 

Inbjudningar 
 

Beslut 

1. Folkhälsorådet ges möjlighet att åka, folkhälsorådet står för 
 anmälningsavgiften. 

2. Hela folkhälsorådet skall om möjligt delta, då det är vår utbild-
ningsdag. 

3.  Irene Karlsson (C) och Emma Hevelius deltar.  

 

1. TIDIGA INSATSER I FÖRSKOLAN 
 
Arrangör: Vara Kommun 

Datum: 26 februari 2015 

Plats: Vara konserthus 

 
2. SOCIAL HÅLLBARHET 

 
Arrangör: Västra Götalandsregionen 

Datum: 17 april 

Plats: Töreboda, Sötåsen 

 

3. FOLKHÄLSA-PROCESSSTÖD FÖR            
IMPLEMENTERING 
 
Arrangör: Folkhälsokommittén 

Datum: 18 mars 2015 

Plats: Högskolan Väst, Trollhättan 

________ 
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FHR § 7 

Förslag på datum för folkhälsorådets möten 

2015 

Beslut 

Mötesdatum för folkhälsorådet blir följande: 

 12 februari klockan 8.30- 12.00, dagens möte 

 20 mars  klockan 8.30 -12.00 

 17 april  gemensamt folkhälsoråd Skaraborg                                       

 22 maj  klockan 8.30- 12.00 

 11 september  klockan 8.30 -12.00 

 13 november  klockan 8.30 -12.00 

_______ 

Bakgrund 

Då det utsetts nya ledamöter för folkhälsorådet den kommande mandatperi-
oden, har folkhälsorådet beslutat invänta dagens möte för att besluta mötesda-
tum och mötestider för resterande av år 2015. 

Diskussion 

Folkhälsorådet diskuterar mötesdatum för år 2015. Lämpliga dagar lyftes fram. 
Det bör i möjligaste mån inte krocka med andra möten för kommun och 
hälso- och sjukvårdsnämnd.   

________ 
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FHR § 8 

Övriga frågor  
 

Beslut 

 

1. Folkhälsopriset 2015, prissumman höjs till 5000 kronor. 
 

2. Handlingsplan till det drogpolitiska programmet. Samtliga nämnder 
skall utse en representant eller tjänsteman för att ta fram denna hand-
lingsplan. Möte bokas omgående. 
 

 _______ 

 

Folkhälsopriset 2015 

Under de tre åren som varit sedan folkhälsopriset infördes i Vara, har pris-
summan varit 2500 kr. Folkhälsorådet föreslår att summan höjs till 5000 kro-
nor. 

Handlingsplan till det drogpolitiska programmet 

För att kunna införliva det drogpolitiska programmet som antogs i juni 2014, 
behöver en handlingsplan kopplad till denna tas fram för varje av kommunens 
förvaltningar samt kommunstyrelse. 

Drogförebyggartjänst 

Frågan om att inrätta en drogförebyggartjänst i Vara, har lyfts ett antal gånger 
vid sammanträden i Vara kommun. Folkhälsorådet ser det som oerhört rele-
vant att en sådan tjänst inrättas i Vara. 

________ 

 

 

 


