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FHR § 01   

Besök av Anne-Charlotte Borglund, 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 i kommunen. Anne-Charlotte berättar att vi har en sjukfrånvaro på 8 %, 
jämfört med värdet på VG-Regionen som är på 7,6 %. De längre sjukskriv-
ningarna med andel över 60 dagar har minskat något. Några av de faktorer som 
ligger bakom sjukskrivningarna är:  

• Generell ökning av psykisk ohälsa i samhället 

• Hög personalomsättning bland chefer 

• Inte optimala förutsättningar för chefer att upptäcka och åtgärda teck-
en på ohälsa hos medarbetare 

• Konflikter ökat 

• Brist på systematik och struktur 
 

Några av de insatser man kommer att arbeta med framöver är: 

• Utbildning för chefer och skyddsombud i Systematiskt arbetsmiljöar-
bete (SAM) 

• Förbättrad introduktion för chefer 

• Arbetsgrupp tillsatt för att förbättra organisation och struktur 

• Införande av personalvårdsronder 

• Förbättrat rutinerna kring rehabprocessen 

• Ökat samarbete med företagshälsovården, Försäkringskassan, När-
hälsan och fackförbund 

• Friskvård 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet tackar Anne-Charlotte för informationen. 

________ 
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FHR § 02 

HSNÖ, kommunstyrelsen, kommunens 

nämnder och ledningsgrupp,folktandvården 

och vårdcentralen informerar 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Dan Hovskär (KD) berättar att östra hälso- och sjukvårdsnämnden fått utö-
kade resurser under åren 2014-2017. Det har diskuterats överbeläggningar på 
akuten i Skaraborg. Inom sjukvården är det långa väntetider, men det är inte 
bara i Skaraborg utan i hela landet. 

Vårdcentralen 

Anna-Lisa Östergaard, teamledare på vårdcentralen berättar att tillgänglighets-
arbetet startat för att vårdcentralen ska bli mer tillgänglig via webb och telefon. 
När det gäller läkarbemanning har en del stafettläkare behövt tas in. Cirka 
15 000 patienter är i dagsläget listade i Vara. Inom vårdsamverkansarbetet har 
nu samverkansgrupperna 0-6 år, 7-12 år samt 13-19 år startat. Dessa grupper 
ersätter den tidigare samverkansgruppen ”Hjulet”. 

Folktandvården 

Ingen representant på dagens möte. 

Kommunstyrelsen 

Elof Jonsson (C) berättar att Vara kommuns verksamhetsutveckling som sker 
vart fjärde år nu har påbörjats. Ett internat i Norge är planerat för alla medar-
betare under hösten. Temat är Hållbart arbetsliv; medarbetarskap, värdegrund 
och förhållningssätt. Tre nya detaljplaner är föreslagna för kommunstyrelsen. 
Budgetarbete pågår med inriktningsbeslut för 2018. En kulturplan är antagen 
och diskussion har skett med räddningstjänsten om de kommunala larmen och 
en möjlig gemensam larmcentral. 

Bildningsnämnden  

Irene Karlsson (C) berättar att det är många sökande till Lagmansgymnasiet för 
hösten 2017. De teoretiska linjerna har blivit mer populära. Natur och teknik-
linjerna är nya för i år. En ”kick-off” för gymnasiet är den 20 februari. Tors-
gårdsskolan ska byggas om till en F-3 skola.  Föräldraföreningen i Larv/Tråvad 
har föreslagit en lösning vad gäller renovering av de befintliga skolenheterna. 

Ledningsgruppen  

Bildningschef Yvonne Kjell deltar idag som representant för ledningsgruppen. 
Yvonne berättar om hur man arbetar genom elevhälsan i Vara för att motverka 
skolavhopp. Det kommunala aktivitsansvaret finns även och genom detta är 
samverkan med AME, gymnasiet och studie- och yrkesvägledare viktigt. Ett 
arbete har påbörjats för att hitta de ungdomar i Vara som varken studerar eller 
arbetar. 
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Socialnämnden 

Agneta Edvardsson (M) berättar att ny socialchef tillträder 15 mars.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Peter Persson (S) berättar att ny miljö- och byggchef tillträder 3 mars. 

_________ 
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FHR § 03 

Besök av Creo hälsa, projekt Rätt Rätt 

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens folkhälsoråd medverkar Lisa Flink och Camilla Oldberg från före-
taget Creo Hälsa. Lisa och Camilla berättar om de insatser de gjort inom pro-
jektet Rätt Rätt som varat under åren 2015 och 2016. Insatserna Creo hälsa har 
genomfört inom projektet har bestått av tre delar: 

 Kostrådgivning i butik 

 Föreläsningar för fritidsgård och idrottsföreningar 

 Personalutbildning i butik 
Den första delen som gäller kostrådgivning i butik har varit mycket lyckad. Vid  
28 tillfällen har kostrådgivningen skett och cirka 115 personer har tagit del av 
den varje gång. Föreläsningarna för fritidsgård och idrottsföreningar har också 
fungerat bra. Det som återstår är personalutbildning i butik som ännu inte ge-
nomförts.  

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet tackar för informationen. Ett möte ska bokas mellan folkhälso-
rådets presidie och Klas Petersen (Ica) för diskussion om en eventuell fortsät-
ning på projektet. Folkhälsorådets ursprungliga intentioner med medverkan i 
projektet har varit att öka hälsan hos befolkningen genom bättre matvanor och 
kunskap om mat och i förlängningen ett långsiktigt mål med minskade ohälso-
tal i befolkningen.  

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Folkhälsorådet 2017-02-09 6 

  Utdragsbestyrkande  6 

FHR § 04 

Förslag på Verksamhetsberättelse 2016 för 

folkhälsorådet   

Beslut   

 

1. Folkhälsorådet godkänner verksamhetsberättelsen för 2016  

2. En kort tilläggstext ska läggas till i början av dokumentet med en 
sammanfattande text och analys. 

3.  Verksamhetsberättelse 2016 lämnas till kommunstyrelsen och 
hälso- och sjukvårdsnämnden för antagande. 

Separat bilaga: Verksamhetsberättelse 2016 

 _________                                                                                                              

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsorådet ska godkänna en verksamhetsberättelse för folkhälsa där insat-
ser och kostnader för det gångna året beskrivs. Folkhälsoplanerare Emma He-
velius har tagit fram förslag på en verksamhetsberättelse för det gångna året 
2016 som diskuteras på dagens sammanträde. 

Folkhälsorådets behandling 

Emma Hevelius ges i uppdrag att skriva en kort tilläggstext som ska läggas till i 
början av dokumentet med en sammanfattande text och analys. Utöver det 
anser folkhälsorådet att verksamhetsberättelsen är bra och kan godkännas. 
Verksamhetsberättelse för 2016 ska lämnas till kommunstyrelsen och hälso- 
och sjukvårdsnämnden för antagande. 

_________ 
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FHR § 05 

ANDT-handlingsplan till Drogpolitiska pro-

grammet, uppföljning av insatser  
 

Folkhälsorådets beslut 

Insatserna för 2016 inom Handlingsplanen ska redovisas för kommunstyrelsen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsoplaneraren informerar om de olika insatserna under 2016 vad gäller 
uppföljning av handlingsplanen till det Drogpolitiska programmet. Det åligger 
kommunstyrelsen att i dialog med övriga nämnder arbeta fram och anta en 
handlingsplan, och revidera denna årligen. 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar uppföljningen av insatserna och ser att mycket har 
genomförts under 2016, men inom några områden har inte insatser skett. Den 
samverkansgrupp som finns inom handlingsplanen behöver sammankallas i 
slutet av våren, för att kunna planera ”röda tråden”-arbetet för årskurs 6-9 
inom ANDT-frågorna. Beroende på en del personalomsättningar inom för-
valtningarna har inte detta arbete kunnat planeras och genomföras fullt ut un-
der 2016. 

__________ 
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FHR § 06 

Folkhälsopris 2017 

Folkhälsorådets beslut 

Folkhälsopriset delas ut på nationaldagen den 6 juni.                   
Prissumman är på 5 000 kronor. 

_________ 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsopriset har delats ut årligen sedan 2012 i Vara. Priset är inrättat för att 
uppmuntra personer, föreningar, företag och andra lokala aktörer som arbetar 
med att öka hälsan hos invånarna i Vara kommun. Prismottagaren ska uppfylla 
följande villkor: 

- ska skapa en ökad hälsa för mer än en person. 
- har en idé som kan spridas vidare 
- ska främja goda livsvillkor och hälsosamma levnadsvanor 
- har en anknytning till Vara kommun. 

Folkhälsorådets behandling 

Vinnare av folkhälsopris behöver utses på nästa folkhälsorådsmöte vilket är 
den 9 maj.  Sista dag att nominera är den 19 maj. I början av mars behövs det 
annonseras i de lokala tidningarna och på hemsidan. 

__________ 
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FHR § 07 

Ansökningar 

Folkhälsorådets beslut 

1. Bevilja sökta medel till föreläsning med 10 000 kronor till föreläsning för 
förskolepersonal om digitalt lärande. 

2. Bevilja sökta medel till Nolltoleransgruppen i Vedum med 25 000 kronor för 
föreläsning med Lisbeth Pipping.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Två ansökningar med syfte att anordna föreläsning har inkommit till folkhälso-
råder.  

1. Ansökan ” Digital kompetens som redskap för ökad delaktighet” gäller 
medel till föreläsning av pedagog samt material. 

2. Ansökan från Nolltoleransgruppen i Vedum önskar medel till föreläs-
ning och medel till material för elever, personal, föräldrar och ledare. 
Syftet med föreläsningen är att motverka kränkningar. 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar de inkomna ansökningarna och vanligtvis beviljar 
folkhälsorådet inte medel till material. Folkhälsorådet önskar gärna att föreläs-
ningarna sprids, så att fler kan ta del av dem. Folkhälsorådet önskar även kon-
tinuerlig information under projekttiden samt en uppföljning efter avslutad 
insats. 

____________ 
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FHR § 08 

Övriga frågor 
 
En skrivelse har inkommit till folkhälsorådet med förslag på åtgärder för mins-
kad ohälsa. Folkhälsorådet tycker synpunkterna är intressanta och bra. Skrivel-
sen sänds vidare till AME-chef samt ansvarig för fritidsgårdarna. 
_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


