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FHR § 34   

Reflektion från konferens 14 november 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsorådet deltog den 14 november på konferens ”Social hållbarhet” i 
Tidaholm. Det är en årlig konferens i Skaraborg inom folkhälsa och syftar till 
att ge aktuell information inom området folkhälsa och social hållbarhet. Konfe-
rensen syftar även till erfarenhetsutbyte mellan Skaraborgs 15 folkhälsoråd.  

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterade konferensen Social hållbarhet och anser att pro-
grammet som helhet var bra. Det var lite för många föreläsningar under dagen, 
vilket gjorde att tiden blev knapp för att hinna med dem på ett bra sätt. Syn-
punkter framkom även på att den sista föreläsningen visserligen var bra, men 
hängde inte tematiskt ihop med de övriga föreläsningarna. Nästa års konferens 
anordnas i Skara. Folkhälsorådet har därefter önskat få arrangera 2018-års kon-
ferens i Vara. 

________ 
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FHR § 35 

HSNÖ, kommunstyrelsen, kommunens 

nämnder och ledningsgrupp,folktandvården 

och vårdcentralen informerar 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Dan Hovskär (KD) berättar att de senaste nämndsmötena handlat mycket om 
budget och överenskommelsearbetet. I media har det förekommit en hel del 
om anmälningar till IVO. Inom BUP fattas det tjänster. Även en del problem 
inom vuxenpsykiatrin arbetas med. Mellanvårdsplatser på Mariestads sjukhus 
har öppnat. En ökad samverkan med kommunalförbundet i folkhälsofrågorna 
har påbörjats. 

Vårdcentralen 

Anna-Lisa Östergaard deltar som representant från vårdcentralen. Hon berättar 
att det finns problem med att rekrytera läkare och det är en stor kostnad. 
Många stafettläkare har använts inom läkarbemanningen och ekonomin visar 
på ett minusresultat. Två syriska läkare har nu anställts. Utökade hembesök 
fungerar bra och dessa premieras i Krav- och kvalitetsboken. 15 040 patienter 
är listade på vårdcentralen och webbokningar av patienterna själva kommer att 
komma mer och mer. Alla över 65- år har blivit erbjudna influensavaccinering. 
En sammanhållen strokevård med en fast vårdkontakt fungerar mycket bra. 

Folktandvården 

Anna- Karin Bonander Lindh är klinikchef för Vara och Grästorp under Ca-
milla Haraldssons föräldraledighet. Hon berättar om FRAMM-projektet i sko-
lorna och med det uppsökande arbete folktandvården gör i äldreboenden och 
för äldre som bor hemma. Det finns ett bra samarbete kring ensamkommande 
flyktingar och de har fått munhälsoinformation. Folktandvården har fullt upp 
med många patienter, men det är svårt att rekrytera tandläkare till landsbygden. 

Kommunstyrelsen 

Elof Jonsson (C) berättar att mycket arbete den senaste tiden har gått åt till 
Sprintenområdet. Både vad gäller ut- och ombyggnad och verksamhet. Det 
togs beslut i kommunfullmäktige om en skattehöljning på 50 öre, beroende på 
ökade kostnader, minskade intäkter och förändrad demografi.  

Bildningsnämnden  

Irene Karlsson (C) berättar om ombyggnationer på Torsgårdsskolan som ska 
byggas om till F-3 skola. Många av de skolorna vi har i Vara kommun har ett 
stort behov av underhållsarbete och det är trångt i lokalerna.  
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Ledningsgruppen  

Yvonne Kjell deltar idag som representant för ledningsgruppen. Yvonne berät-
tar att det bara har funnits en SYV (Studie- och yrkesvägledare) i Vara den sen-
aste tiden och därför ska ytterligare en tjänst tillsättas för att möjligöra insatser 
och vägledning till alla ungdomar. Det finns olika sätt att arbeta med våra ung-
domar. Inom det kommunala aktivitetstödet ansvarar vi för ungdomar upp till 
20 års ålder. En databas arbetas med vad gäller praktikanskaffningsverktyget. 
Verksamheten med tidiga insatser inom förskolan med sociala team på alla 
förskolor som startades 2014 är nu permanent. Senaste statistiken inom Öppna 
jämförelser (ÖJF) visar att Vara är på plats 90 bland Sveriges kommuner vad 
gäller meritvärden i årskurs 9. Få elever väljer teoretiska program på gymnasiet. 

Socialnämnden 

Agneta Edvardsson (M) berättar att socialnämnden får ett tillskott på 15 miljo-
ner för 2017. Boendet på Götgatan ska framöver användas till LSS- boende 
och beräknas bli klart till sommaren 2017. Boenden för ensamkommande barn 
är nu samlade till centrala Vara. En tendens ses i att försörjningsstödet nu 
minskar inom kommunen.   

Miljö- och byggnadsnämnden  

Peter Persson (S) berättar att en miljö- och byggchef ska anställas. En ny till-
synsplan tas fram avseende fastighet och bygglov då bygglagen skärpts.  

_________ 
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FHR § 36 

Besök av Gunnel Emanuelsson, HR-staben  

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsorådet har bett Anne-Charlotte Borglund från HR- staben att närvara 
och berätta om insatser som görs i Vara kommun gällande de sjukskrivningar 
vi har. Då Anne- Charlotte fick förhinder till dagens möte bjöds istället Gunnel 
Emanuelsson, HR-staben in och berättade om den senaste tidens sjukstatistik 
för de anställda i Vara kommun. 

Sjukfrånvaron i kommunen mäts månadsvis även på enhetsnivå. I kommunen 
finns 1270 tillsvidareanställda. Sjukfrånvaron är på 8 % och 2015 var den på 
7,3 %. Under 2016 har det varit en hel del chefsbyten. HR-avdelningen tittar på 
alla anställda som har 6 korta sjukfall under en 12- månaders period. HR-har 
påbörjat ett arbete med att skapa introduceringsrutiner och stöd kring när nya 
chefer anställs vad gäller rutiner, organisation och introduktioner.  

När det gäller långtidssjukskrivna (mer än 60-dagar) är siffrorna ungefär på 
samma nivå som 2015. En del orsaker till sjukskrivningar är stress och hög 
arbetsbelastning. Socialförvaltningen har högst sjukfrånvaro vad gäller korttids-
sjukskrivningar.  Varje år görs en personalekonomisk redovisning. 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet tackar för informationen. 

_________ 
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FHR § 37 

CAN-resultat från enkät om drogvanor hos 

ungdomar i Vara kommun  

Sammanfattning av ärendet 

Emma Hevelius berättar om den enkätundersökning som gjorts under våren 
2016. Ungdomar i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet fick svara på frågor 
om sin användning och erfarenhet av alkohol, narkotika, dopningsmedel och 
tobak. Dessutom har ungdomarna svarat på frågor kring spelvanor, fritid, skola 
och familj. Motsvarande undersökning gjordes 2013 varför det nu går att jäm-
föra och ana trender över tid. Västra Götaland följer i stort utvecklingen i riket 
– men det finns skillnader mellan kommunerna. Undersökningen har genom-
förts av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, på 
uppdrag av Västra Götalandsregionen.  

Svaren från ungdomarna som bor i Vara kommer från 117 elever i åk 9 och 
129 elever i åk 2 gymnasiet (här nedan benämns som 15- och 17-åringarna). 

ALKOHOL: Bland Varas 15-åringar uppger 42 % att de druckit alkohol någon 
gång de senaste 12 månaderna och 88 % av 17-åringarna. (dessa siffror är 
högre än snittet i Västra Götaland framförallt för 17-åringarna där snittvärdet 
är 74 %). Antal 17-åringar som intensivkonsumerat alkohol någon gång per 
månad är 38 %, snittet för riket är 24 %. Antal 15-åringar som varit berusade 
vid 13-års ålder eller yngre är 8 % riket 4 %. När det gäller föräldrars bjudvanor 
har 51 % av 17-åringarna blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar det senaste 
året. 

TOBAK: Av 15-åringarna röker 6 % dagligen och 14 % ibland. Av 17-
åringarna röker 13 % dagligen och 34 % ibland, vilket är högre än rikets snitt (8 
% och 24 %) Även snusningen visar högre siffror för Vara än för riket både 
för 15 och 17-åringarna. 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet tackar för informationen och önskar att denna statistik tillsam-
mans med enkätundersökningssvaren från högstadieskolorna som årligen görs 
under vecka 47, presenteras på Kommunfullmäktige i februari/mars 2017. 

_________ 
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FHR § 38 

ANDT-handlingsplan till Drogpolitiska pro-

grammet, uppföljning av insatser  
 

Folkhälsorådets beslut 

Handlingsplanen till det drogpolitiska programmet ska redovisas årligen för 
kommunstyrelsen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsoplaneraren informerar om vad som skett under 2016 vad gäller upp-
följning av handlingsplanen till det drogplitiska programmet. Handlingsplanens 
olika insatser och områden gicks igenom.   

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet tar del av redovisningen och önskar att insatser inom hand-
lingsplanens område redovisas på kommunstyrelsens sammanträde. Det åligger 
kommunstyrelsen att i dialog med övriga nämnder arbeta fram och anta en 
handlingsplan, och revidera denna årligen. 

__________ 
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FHR § 39 

Healthy Cities 2017 
 

Vara kommun är medlem i Healthy Cities- nätverket sedan 7 oktober 2016. 
Vad det innebär för Varas del och folkhälsorådets del mer konkret är inte rik-
tigt klart. Det är viktigt att både folkhälsorådet och tillväxt- och utvecklings-
avdelningen är engagerade i arbetet. 

Under 2017 kommer Healthy Cities- nätverket att för medlemskommunerna 
anordna årsmöte, samt ett vårmöte och ett höstmöte. 

__________ 
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FHR § 40 

Ekonomisk avstämning/pågående projekt 

Folkhälsorådets beslut 

Folkhälsorådet tar del av den ekonomiska lägesrapporten. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsoplaneraren informerar om det ekonomiska läget för folkhälsorådets 
budget 2016. 

Budget:   472 860 kronor 

Förbrukat och reserverat:  462 860 kronor  

Kvar:      10 000 kronor 

Folkhälsorådets behandling 

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

Pågående projekt 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsorådet önskar information om pågående projekt, där folkhälsorådet 
under året avsatt medel. 

 28 000 kronor är avsatta till en rörelsebana vid Levene skola. Marken 
där banan ska iordningsställas behöver dräneras innan byggnation kan 
ske. Enligt skolan kommer det att ske först under 2017.  

 Kostrådgivning i butik, projekt Rätt Rätt har fortsatt under hösten. 
Höstens tema har varit: Hur kan jag minska mitt sockerintag?  

 Kamratstödjarna arbetar på Alléskolan och Nästegårdsskolan några da-
gar per vecka. Folkhälsorådet önskar en redovisning av insatser efter 
terminens slut. 

 Utbildning av ledare till föräldrastödsprogram ABC kommer att ske 
under våren 2017.  

 I verksamhetsberättelsen för folkhälsorådet som ska vara klar innan 
sista februari 2017, kommer genomförda insatser som folkhälsorådet 
avsatt medel till att redovisas. 
__________ 
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FHR § 41 

Förslag på mötestider för folkhälsorådet 

2017 
 

Beslut 

Mötestider år 2017 är följande: 
 

9 februari          8.30- 12.00 

9 maj                 8.30- 12.00 

7 september      8.30- 12.00 

23 november    8.30- 12.00 

 

_________ 
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FHR § 42 

Övriga frågor 
 

 Emma Hevelius berättar om uppdrag hon har fått inom folkhälsoen-
heten Skaraborg. Det är uppdrag inom ANDT-området, VG-
Regionens hemsida och handledare till nya folkhälsoplanerarkollegan i 
Falköping.  

 Irene Karlsson (C) berättar om Matmöten Skaraborg. Under 2017 har 
Västra Götalands Bildningsförbund fått ett uppdrag att arbeta med 
Matmöten Skaraborg. Olika insatser ska genomföras via studieförbun-
den i Skaraborgs 15 kommuner inom temaområdet mat. 
__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 


