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FHR § 25 

   

Besök av Bengt Olsson, Enhetschef avdelning 

folkhälsa 
Vid dagens sammanträde medverkar Bengt Olsson, enhetschef avdelningen 
folkhälsa, folkhälsoenheten Skaraborg och berättar om struktur och organis-
ation av folkhälsoarbete i Skaraborg och i VG-Regionen. 

________ 

Bengt Olsson berättar om den politiska strukturen inom folkhälsoområdet i 
Skaraborg. Fr.o.m. årsskiftet finns bara en Hälso- och sjukvårds-
nämnd(HSNÖ). Intresset för folkhälsofrågor är stort. Den här mandatperi-
oden företräder HSN-politikerna inte sin hemkommun i folkhälsorådet, utan 
har möjlighet tack vare detta att få större djup och omvärldsanalys i folkhälso-
arbetet. Tjänstemannaorganisationen, som är ny från 15 april gör att folkhälso-
planerarna i Skaraborg och Bengt Olsson, som enhetschef tillhör Regionala 
utvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen, med över 52 000 anställda. 

Bengt Olsson berättar om Hälso- och sjukvårdsnämndens mål; Bäst hälsa 
2020, nu är det halvtidsuppföljning. En hel del ekonomiska medel har satsats 
på folkhälsa under åren som gått bl.a. utbildning i tidiga insatser (socioekono-
miska beräkningar), Open space, CAN-enkät 2013 och 2016, fokuskonferen-
ser; Hjo 2013,Töreboda 2015 och Tidaholm 2016, Kraftsamling mot cannabis, 
samverkan i Dopningsfritt Skaraborg, preparatkunskap, samverkan drogföre-
byggarna, insatser mot langning, samverkan Länsstyrelsen, uppdrag till mat och 
rörelse via Bildningsförbundet samt stöd till socioekonomiskt utsatta grupper. 

Bengt ställer frågan om folkhälsorådet har en tydlig roll enligt avtalets intent-
ioner; att utveckla folkhälsoarbetet till ett strategiskt och prioriterat utveckl-
ingsområde, att folkhälsoarbetet ska vara integrerat i ordinarie verksamhet, att 
styrning och uppföljning av folkhälsoarbetet integreras i kommunernas led-
ningssystem och att samarbetet med andra aktörer utvecklas. För att det här 
ska möjliggöras behövs nämnder och förvaltningar fås med– delaktighet. Folk-
hälsoarbetet bygger på; tydliga mål som är integrerade i kommunens övriga 
mål, att folkhälsoarbetet är en del i kommunens styr- och ledningsmodell. Både 
position och engagemang är viktigt för deltagande i råden. Folkhälsorådet ska 
även medvetandegöra och stödja det folkhälsoarbete/processer som pågår. 
Bengt beskriver vidare hinder och framgångsfaktorer i folkhälsoarbetet enligt 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet tackar Bengt Olsson för presentationen 

__________ 
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FHR § 26 

Besök av Kamratstödjarna, ungdomspro-

jektet 
 
Vid dagens sammanträde medverkar Bengt-Olof Eriksson, Arvid Marinder,  
Ebba Hagelund samt Frida Blomqvist från kamratstödjarverksamheten. De 
berättar om sitt viktiga arbete i högstadieskolorna. Kamratstödjarna fungerar 
som en vuxenkontakt och jobbar mycket med de elever som är i riskzonen. På 
en arbetsvecka befinner de sig ca tre dagar på Alléskolan och två dagar på 
Nästegårdsskolan. De upplever att samarbetet med skolorna och fritidsgårdar-
na fungerar bra och de berättar att deras målsättning bygger på fyra punkter: 

 Motivera eleverna till bra resultat i skolan 

 Verka mot droger, mobbing och rasism 

 Verka för en meningsfull fritid 

 Verka för att ge elever ett sunt och friskt självförtroende 
__________ 

Bakgrund 

Folkhälsorådet beviljade Ungdomsprojektet Vara 50 000 kronor för år 2015, § 
11 FHR. De ekonomiska medelena skall användas till arbetet med kamratstöd-
jare på Allé- och Nästegårdsskolan samt på Lagmansgymnasiet. Efter årets slut 
skall projektet redovisas. Kamratstödjarna skall bjudas in till ett folkhälsoråd 
under hösten för att presentera sin verksamhet.  Ungdomsprojektet, med kam-
ratstödjare på skolorna i Vara har ansökt om medel till sin verksamhet för år 
2015. Ungdomsprojektets målsättning är att kamratstödjarna ska finnas som 
stöd till eleverna och att de verkar mot droger, mobbing och rasism och bidrar 
till en meningsfull fritid för eleverna. Folkhälsorådet diskuterade ansökan, och 
att kamratstödjarverksamheten är ett bra komplement till ordinarie verksamhet. 
Det är en viktig förebyggande insats framförallt inom ANDT-området, ett 
område som folkhälsorådet prioriterar i sin verksamhetsplan för 2015.  

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet tackar för presentationen samt önskar en skriftlig rapport vid 
2015-års slut om hur arbetet fortskridit under det gångna året. Saker som 
framkommit är att kamratstödjarna ser att det är stora problem med bemötan-
det ungdomar varandra emellan. Man har ett dåligt språkbruk och förstår inte 
att vissa ord och språkbruk är sårande och kränkande. Håra ord blir vardags-
mat. En till sak som kamratstödjarna ser, då de även fungerar som lärarvikarier 
i vissa klasser är att klasserna är för stora och med för lite personal för att ar-
betsmiljön i klassrummen ska bli bra. 
_________  
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FHR § 27 

Verksamhetsplan 2016-2018 
 

Beslut 

 
1. Folkhälsorådet godkänner verksamhetsplan för folkhälsa 2016-2018.  

2. Verksamhetsplan 2016-2018 lämnas till kommunstyrelsen och hälso- och 

sjukvårdsnämnden för antagande.  

Separat bilaga: Verksamhetsplan 2016-2018 

__________ 

Bakgrund 

Folkhälsorådet ska godkänna en verksamhetsplan för folkhälsa där insatser och 
budget inför kommande år beskrivs.  

Folkhälsoplanerare Emma Hevelius har tagit fram förslag på en verksamhets-
plan för åren 2016-2018 som diskuteras på dagens sammanträde. 

Folkhälsorådets behandling 

Emma Hevelius ges i uppdrag att göra några redaktionella ändringar i verk-
samhetsplan 2016-2018. Utöver det anser folkhälsorådet att folkhälsoplanen är 
bra och kan godkännas. Folkhälsorådet diskuterar att det är viktigt att folkhäl-
sorådets arbete även redovisas i kommunens årsberättelse. 

__________ 
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FHR § 28 

Ekonomisk avstämning 
 

Beslut 

Folkhälsorådet tar del av den ekonomiska lägesrapporten 

__________ 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsoplaneraren informerar om det ekonomiska läget för folkhälsorådets 
budget. 

Budget:   472 860 kronor 

Förbrukat och reserverat:  452 000 kronor  

Kvar:     ca 20 000 kronor 

 

Folkhälsorådet tar del av redovisningen samt diskuterar att insatser och möjliga 
åtgärden arbetas vidare med inom ramen för rådande verksamhetsplan och 
budget.  

____________ 
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FHR § 29                                                                                                      

Dokument Säker och Trygg förening 

Beslut 

 

1  Folkhälsorådet godkänner den reviderade upplagan av dokumen-
tet Säker och Trygg förening 2016.  

2 Folkhälsorådet bekostar HLR-utbildning för Certifierade före-
ningar upp till en summa på 18 000 kr per år, vilket innebär ut-
bildning för fyra föreningar. 

 

__________ 

Bakgrund 

Konceptet Säker och Trygg förening har funnits i Vara sedan 2007. Det är en 
metod som går ut på att arbeta igenom föreningens stadgar och rutiner, för att 
kunna garantera medlemmarna att de verkar inom en Säker och Trygg före-
ning. Föreningar som är certifierade får certifieringsintyg, HLR utbildning 
m.m. Under de senaste åren har det varit svårt att få fler föreningar, än de som 
redan är certifierade att arbeta med konceptet. För att göra dokumentet mer 
lättarbetat och överskådligt har kultursamordnare Karin Hermansson arbetat 
om dokumentet  

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar dokumentet och anser att det måste bli attraktivt 
dokument för föreningarna att använda. Folkhälsorådet anser att den revide-
rade upplagan av Säker och Trygg förening för 2016 är välskriven och mer 
överskådlig. Det är viktigt att alla föreningar i kommunen får kännedom om 
möjligheten att bli certifierade. 

_________ 
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§ 30 

HSN, kommunstyrelsen, kommunens 

nämnder, folktandvården och vårdcentralen 

informerar 
 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Dan Hovskär (KD) berättar att folkhälsofrågorna är på tapeteten i nämndens 
möten och diskussioner.  Skaraborgs sjukhus har det mycket tufft ekonomiskt 
och svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Mer pengar satsas på psy-
kiatrin, vilket är positivt och att man vill jobba mer med att motverka den psy-
kiska ohälsan bland befolkningen. 

Vårdcentralen 

Elisabeth Svenander berättar att vårdcentralen har svårt att rekrytera läkare. En 
ny parkeringsplats håller på att byggas utanför vårdcentralen vilket underlättar 
för personal och besökare. Seniorhälsan är tillfälligt nedlagd. Man vill att en 
familjecentral startar i Vara. Den nya vårdcentralschefen heter Lena Torstens-
son. 

Folktandvården 

Camilla Haraldsson berättar att när det gäller personalen har man gott om 
tandsköterskor, men saknar tandhygienister. Det vardagliga arbetet tar mycket 
tid och prioriteringar måste göras för att hinna med. Tandvården arbetar före-
byggande med uppsökande verksamhet, barn- och ungdomstandvård och med 
FRAMM(fluor, råd, arena, mat, motivation) i skolorna.  

Kommunstyrelsen 

Elof Jonsson(C) berättar att ny kommundirektör tillträder i början av 2016. 
Även fler chefstjänster ska tillsättas. Området Sprinten vid konserthuset ska 
utvecklas. Fler bostäder behöver byggas i Vara. Destinationsbolag för Vara ska 
bildas. V6 kommunerna(Västra Skaraborg) ska samverka kring tjänster och 
rutiner. Vara är nominerad till årets IT kommun. Boulebanor är byggda i bad-
husparken, ett gestaltningsråd ska även ta fram konstnärliga inslag i parken. 

Bildningsnämnden  

Ingen representant på dagens möte. 

Socialnämnden 

Ingen representant på dagens möte. 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Peter Persson(S) berättar att det är många nyanställda på miljö- och byggnads-
förvaltningen och det råder brist på bygglovshandläggare. 
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§ 31 

Folkhälsoplaneraren informerar 
 

Folkhälsoplanerare Emma Hevelius berättar om pågående insatser inom folk-
hälsoområdet i Vara: 

 

- Föreläsningstillfällen ska genomföras under hösten med föreläsare Mia Bör-
jesson för personal som arbetar med tjejer. I dagsläget är ett 30-tal personer 
anmälda. 

- Sommarverksamhet för en grupp tjejer genomfördes under sommaren och 
leddes av ungdomscoacherna i kommunen. 

- En lunch-till- lunch utbildning kommer att genomföras 19-20 november i 
Skövde för chefer i kommunen, när det gäller  arbetet med tidiga insat-
ser/sociala investeringar. 

- Tre studenter från Högskolan Väst från Hälsopromotionsprogrammet ska 
genomföra sin praktik hos folkhälsoplaneraren i höst. 

- Föreläsningsserie med temat mångfald och  allas lika värde genomförs under 
hösten. 

- Under hösten startar satsningen Rätt Rätt, som förut hette Vara Stark. Insat-
serna riktas mot befolkningen och idrottsklubbar. Folkhälsorådet är medarran-
gör under 2015 och 2016. 

- Projektet Fri Lek, som är ett samarbete Folkhögskolan, folkhälsorådet och 
elevhälsan är tänkt att starta igång igen under vecka 4, 2016. 

___________ 
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FHR § 32 

Inbjudningar 
 

Beslut 

1. Folkhälsorådets representanter ges möjlighet att delta.  
2. Utbildningen läggs in på ett ordinarie folkhälsorådsmöte i början av 2016. 

KSAU bjuds även in till utbildningen.  
__________ 

 

1. Fullföljda studier- en social investering för stärkt tillväxt i Skaraborg  

Arrangör:  Västra Götalands Regionen, Högskolan Skövde och Skaraborgs 

kommunalförbund 

Datum: 25 september 2015 

Plats:  Skövde 

2. Utbildning Effektiv och Ansvarsfull alkoholpolitik  

Arrangör:  Projekt Social Hållbarhet och alkohol  

Datum: Bokas 

Plats:  Vara 

_________ 
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FHR § 33 

Övriga frågor 
 

Beslut 

 

1. Folkhälsorådet beviljar ansökan ” Berätta mer med Sofia Karlsson” 
30 000 kr för våren 2016.  

________ 
 

 Information har delgetts folkhälsorådet om att sprida information om 
att söka Östra Hälso-och sjukvårdsnämndens folkhälsopris 2015. Pris-
summan är på 30 000 kr och skall skickas till Hälso- och sjukvårds-
nämnden senast 1 oktober 2015. 
 

 Ansökan har inkommit från kulturenheten om ett projekt som syftar 
till att öka sysselsättningen för ungdomar i Vara och att träna på att ut-
trycka sig genom ord och musik ” Berätta mer med Sofia Karlsson”. 
Folkhälsorådet önskar att sökanden kommer till nästa folkhälsoråd och 
presenterar projektidén. Men för att kunna påbörja projektet beviljar 
folkhälsorådet ansökan med sökta medel 30 000 kr, vilka utbetalas i 
början av 2016. 
______ 


