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Styrdokument för folkhälsoarbetet Vara 

Beslut 

Folkhälsorådet tar del av informationen. 

________ 

Bakgrund 

Folkhälsoplanerare Emma Hevelius presenterade de grunder folkhälsoarbetet 
bygger på i Vara; samverkansavtal mellan Vara kommun och HSNÖ, verksam-
hetsberättelse/plan för folkhälsoarbetet, samt Sektorsprogram folkhälsa (inom 
Vara kommuns strategiska dokument). 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet tog del av informationen. Diskussion fördes om att folkhälso-
arbetet ska bli mer synligt genom kommunens nämnder och redovisningar. 
Vara kommuns årsberättelse bör innehålla redovisningar från det gångna årets 
folkhälsoarbete, då folkhälsoarbetet organisatoriskt finns placerat under kom-
munstyrelsens verksamhet. 

__________ 
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Folkhälsopriset 2015 

Beslut 

Folkhälsorådet utser Anna-Lena Andersson till 2015-års Folkhälsopristagare i 
Vara kommun med motiveringen: 

Genom sin outsinliga energi och sin inspirerande utstrålning har Anna-Lena 
genom körsång, både för deltagare och åhörare i alla åldrar, bidragit till en ökad 
hälsa hos invånarna i Vara kommun. Hon har utmanat sina sångare att nå nya 
höjder och genom egna arrangemang fått hela Sverige att njuta. 
 

2015- års folkhälsopris i Vara Kommun går till Anna-Lena Andersson. Hon är  
kantor och körledare i Vedum församling och Vara pastorat, konstnärlig ledare 
och initiativtagare till ”från Pärleport till Rock’ n ’Roll”. Anna- Lena har satt 
upp shower sedan 2010, den ena succén efter den andra! 

__________ 

Bakgrund 

Folkhälsorådet har inrättat ett folkhälsopris i Vara för att uppmuntra personer, 
föreningar, företag och andra lokala aktörer som arbetar med att öka hälsan 
hos invånarna i Vara kommun.  

Den/de  

-     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.  

Det har inkommit åtta intressanta förslag till 2015-års folkhälsopristagare. Pri-
set kommer att delas ut på Nationaldagen den 6 juni 2015 av folkhälsorådets 
ordförande Irene Karlsson. 

 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar de inkomna förslagen till folkhälsopristagare och 
enas efter en stunds överläggande om att det finns en person som speciellt bör 
uppmärksammas när det gäller hennes stora engagemang i folkhälsofrågor. 
__________  
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Handlingsplan till Drogpolitiskt program 
 

Beslut 

Folkhälsorådet antar förslag till handlingsplan för det drogpolitiska program-
met. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. Bilaga 1 

__________  

Bakgrund 

Samtliga nämnder i kommunen har varit delaktiga i framtagande av relevanta 
insatser och uppföljningsvariabler för motverkandet av droger i Vara. Genom 
en arbetsgrupp som haft två möten under våren har handlingsplanen diskute-
rats. Arbetsgruppen har tagit fram förslag på lämpliga drogförebyggande åtgär-
der. 

 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar förslag till handlingsplan för det drogpolitiska pro-
grammet. I förslaget till handlingsplanen har även vårdcentralen och folktand-
vården haft möjlighet att föreslå möjliga insatser till motverkandet av droger 
inom respektive verksamhet. 

_________ 
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Tillbakablick 17 april, konferens Social håll-

barhet 
 

Beslut 

Dokumentationen från konferens Social hållbarhet mailas till folkhälsorådets 
ledamöter. 

__________ 

Bakgrund 

Årligen genomförs en utbildningsdag för folkhälsorådet i Vara enligt folkhälso-
rådets verksamhetsplan. I år sammanföll det bra med en gemensam utbild-
ningsdag för alla folkhälsoråd i Skaraborg. Konferensen, med tema Social håll-
barhet, hölls på Sötåsen i Töreboda. 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar dagen som innehöll givande föreläsningar, med rele-
vanta teman. Diskussion fördes om hur folkhälsorådet i Vara kan arbeta vidare 
med frågor kring social hållbarhet i kommunen. 

_________ 
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HSN, kommunstyrelsen, kommunens 

nämnder, folktandvården och vårdcentralen 

informerar 
 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Emma Larsson(S) berättar att verksamhetsberättelserna från folkhälsoråden i 
Skaraborg antogs. Riktlinjer för Hälso- och sjukvårdsnämnden Östras, delta-
gande i folkhälsoråden har tagits fram. Diskussioner fördes om att synliggöra 
folkhälsorådens arbete mer. Det poängterades att målet Bäst hälsa 2020, måste 
arbetas med på längre sikt och leva vidare, även efter 2020. 

Vårdcentralen 

Ingen representant på dagens möte. 

Folktandvården 

Camilla Haraldsson presenterar sig, Hon är ny chef på Folktandvården för 
Vara och Grästorp from 1 maj 2015. Camilla berättar att tandhälsan generellt 
blir bättre, men det finns en grupp människor med stora tandhälsoproblem, 
och som oftast har flera problem i vardagen. För den självupplevda hälsan har 
tänderna en stor påverkan. Det är svårt att få tandläkare att stanna kvar i Vara, 
bl.a. på grund av långa restider och då är det viktigt att kollektivtrafiken funge-
rar bra. Det är även viktigt att rekrytera rätt personer till tjänsterna.  En möjlig-
het skulle kunna vara att marknadsföra Vara kommun på tandläkarhögskolan i 
Göteborg.  

Kommunstyrelsen 

Elof Jonsson(C) berättar att den nya Strategiska planen för Vara kommun 
2016-2019 är under framtagande. 

Bildningsnämnden  

Irene Karlsson(C) berättar om den skolutredning som pågår i Vara gällande 
förskole- och grundskoleverksamheten.  När det gäller gymnasiet är det 115 
förstahandssökande till hösten, vilket är positivt. Många elever önskar gå for-
donsprogrammet. 

Socialnämnden 

Agneta Edvardsson (M) berättar att ökat försörjningsstöd är ett bekymmer, då 
det leder till stora kostnader för socialnämnden. När det gäller äldreomsorgen 
finns det platser, det är inte fullbelagt på boendena. Den utökade hemstjänsten 
för de som vill fortsätta bo hemma fungerar bra. 
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Miljö- och byggnadsnämnden  

Ingen representant på dagens möte. 

 

Ledningsgruppen 

Ingen representant på dagens möte. 

____________ 
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Folkhälsoplaneraren informerar 
 

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

 

- Föreläsningskväll för elever i årskurs 9, samt målsmän genomfördes 23 april. 

- Projekt Tjejer 13-19, insatser på gång, bl.a. en personalutbildning med Mia 
Börjesson under hösten, samt en sommarverksamhet för tjejer under somma-
ren som leds av ungdomscoacherna i kommunen. 

- Arbetet mot langning inför skolavslutning kommer att ske vecka 23 och 24, 
bl.a. med hjälp av föreningar i kommunen. Brev till målsmän för högstadieele-
verna har skickats ut. 

- Säker och trygg förening. Ett omtag kommer att göras under hösten för att få 
fler certifierade föreningar i kommunen.  

- Musik mot narkotika, genomfördes 21 maj i Badhusparken. 

- En lunch-till- lunch utbildning kommer att erbjudas chefer i kommunen, när 
det gäller  arbetet med tidiga insatser/sociala investeringar. 

- Arbete med att starta upp en familjecentral är på gång i Vara. 

_________ 
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Ekonomisk avstämning 
 

Beslut 

Folkhälsorådet tar del av den ekonomiska lägesrapporten. 

 

Bakgrund 

Folkhälsoplaneraren informerar om det ekonomiska läget för folkhälsorådets 
budget, år 2015. Folkhälsoplaneraren beräknar att innevarande års medel 
kommer att förbrukas under året till tänkta insatser, enligt verksamhetsplan. 

Budget: 472 860  kronor  

Förbrukat:  90 000 kronor 

Reserverat:  342 860  kronor 

Kvar:  40 000  kronor 

_________ 
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Övriga frågor 
 

Beslut 

 Ersättare ska få kallelsen till folkhälsrådet för kännedom, samt ha rätt 
att delta på de möten som är för folkhälsorådet under året.  

 Folkhälsoplaneraren kontaktar och kallar in ersättare vid ordinarie le-
damöters förhinder. 

__________ 

Byte av datum 

På grund av att folkhälsoplaneraren har förhinder fredagen den 11 september 
2015, flyttas folkhälsorådets möte till den 18 september 2015. 

Ansökningar familjecentral  

Elevhälsan och Vårdcentralen har sökt medel till en familjecentral i Vara. 

Ersättare 

Folkhälsorådet diskuterade att folkhälsorådets ledamöter som är ersättare alltid 
ska få kallelsen för kännedom. De ska även ha rätt att delta på årets möten. 
Om ordinarie ledamot har förhinder ansvarar folkhälsoplaneraren för att kalla 
ersättaren till mötet. 

________ 


