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FHR § 10   

Tobacco Endgame 2025 

Folkhälsorådets beslut 

Folkhälsorådet är positiv till skrivelsen Tobacco Endgame och lämnar den till 
Kommunstyrelsen för fortsatt behandling. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit en skrivelse till Vara kommun, kommunstyrelsen, avseende 
Tobacco Endgame. Kommunstyrelsen har därefter lämnat över skrivelsen till 
folkhälsorådet.   

Syftet med skrivelsen är att kommunen ska ställa sig bakom Tobacco 
Endgame. Detta skulle innebära att Vara kommun behöver ta ett aktivt beslut i 
övergripande tobaksfrågor för hela befolkningen samt konkreta insatser för att 
minska tobaksbruket i samhället.  Det innebär också att frågan om tobaksfri 
arbetstid för de anställda på Vara kommun behöver utredas ytterligare.   

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar skrivelsen Tobacco Endgame och anser att skrivel-
sen är så pass viktig och omfattande att den bör förankras i partigrupperna 
inför fortsatt beslut.  

_________ 
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FHR § 11 

Remissvar- motion halkskydd för seniorer 

Folkhälsorådets beslut  

Folkhälsorådet avger nedanstående yttrande till kommunstyrelsen:                   

Att förhindra halkolyckor är ett delat samhällsansvar mellan 
kommun, hälso- och sjukvården och individen själv. Därför löses 
inte problemet med halkolyckor enbart genom en finansiering av 
halkskydd för seniorer. 

Folkhälsorådet föreslår att motionen avslås. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion avseende halkskydd för 
seniorer.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till socialnämnden och folkhälsorå-
det för yttrande. 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar motionen om halkskydd för seniorer och anser att 
det är en viktig fråga. Halkolyckor kostar samhället mycket pengar och en fallo-
lycka innebär oftast en mycket sämre livskvalitet för individen som drabbas. I 
dagsläget finns det 3655 personer över 65-års ålder i Vara. Ett par halkskydd 
till var och en av dessa innebär en kostnad på cirka 100 000 kronor, men att 
förhindra halkolyckor är ett brett samhällsansvar. Hälso- och sjukvårdsnämn-
den ska i sitt uppdrag förebygga halkolyckor, individen har ett eget ansvar att 
använda halkskydd vid utomhusvistelse vid otjänlig väderlek. Dessutom sker 
en stor del av fallolyckor inomhus och i hemmiljön, vilket innebär behov av 
andra förebyggande åtgärder. Kommunen har ett ansvar i att informera och 
upplysa om vikten av halkskydd, liksom att sanda och hålla utomhusmiljöer i 
bra skick.  

_________ 
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FHR § 12 

Folkhälsopriset 2016 

Folkhälsorådets beslut  

1. Folkhälsorådet utser Helge Lindberg, Oltorps friluftsförening och Nils-Åke 
Karlsson, Ryda SK till 2016-års Folkhälsopristagare i Vara kommun med 
motiveringen: 

Dessa två eldsjälar bidrar till skapandet och bibehållandet av goda vanor i 
olika åldersgrupper. De främjar social samvaro, fysisk aktivitet och enga-
gemang i den lokala närmiljön.  

Helge Lindberg, var en av initiativtagarna till bildandet av Oltorps fri-
luftsförening. Han blev dess ordförande och är det fortfarande. Helge 
har varit med och sett till att området kring Oltorp hålls i ordning, arran-
gerat tipspromenader och andra många andra sammankomster. Helge är 
dessutom mycket engagerad i Kvänums tennisklubb och får många fler 
intresserade av tennissporten. 

Nils-Åke Karlsson, är mycket engagerad i Rydas anläggning vid Almeså-
sen. Han sköter om spåren och synar dem dagligen, helt ideellt, så att de 
är i fint skick. Detta så att alla kommuninvånare kan använda dem och 
trivas med att vara vid dessa välskötta motionsspår.  

2. Prissumman för år 2016 höjs till 3000 kr per pristagare eftersom två prisdel-
tagare delar på priset i år.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

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.  

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.  

Det har inkommit åtta intressanta förslag till 2016-års folkhälsopristagare. Pri-
set kommer att delas ut på Nationaldagen den 6 juni 2016 av folkhälsorådets 
ordförande Irene Karlsson. Prissumman är på 5 000 kronor. 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar de inkomna förslagen till folkhälsopristagare och 
enas efter en stunds överläggande om att det vid detta tillfälle år 2016 finns två 
eldsjälar som speciellt bör uppmärksammas när det gäller deras stora engage-
mang i att skapa hälsofrämjande miljöer och vanor hos andra. 

__________  
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FHR § 13                                                                                                      

Ekonomisk avstämning 

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:  492 860 kronor  

Kvar:    - 20 000 kronor 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet tar del av redovisningen samt diskuterar att insatser och möjliga 
åtgärden arbetas vidare med inom ramen för rådande verksamhetsplan och 
budget. Viss överbokning har skett då det visat sig att under flera år har folk-
hälsorådet haft ekonomiska medel kvar vid årets slut vilket gjort att återbetal-
ning skett och den satta budgeten inte förbrukats enligt plan och det har då 
funnits ett ekonomiskt överskott vid årets slut. 

__________ 
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FHR § 14 

Ansökan GP-Byns förskola 

Folkhälsorådets beslut 

Folkhälsorådet beviljar GP-Byns förskola medel till studiebesök och föreläs-
ningar med 20 000 kr. En uppföljning ska inkomma till folkhälsorådet senast 1 
november innevarande år.  

________ 

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan har inkommit från GP-Byns förskola till folkhälsorådet om eko-
nomiska medel till ett hälsorum. Ansökan gäller ett rum eller miljö där barnen 
blir mindre stressade och kan återhämta sig. En lugn miljö genererar lugnare 
barn som orkar mer Medel söks till material och inredning samt till studiebesök 
och föreläsningar för att personalen ska kunna inhämta mer kunskap inom 
området. Den sammanlagda summan som söks är 40 000 kronor. 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar ansökan, och anser ekonomiska medel kan ges för 
studiebesök och föreläsning för personal. Däremot kan inte folkhälsorådet 
bekosta material till projektet utan det anses tillhöra förskolans eget budgetom-
råde.  Folkhälsorådet önskar en uppföljning senast 1 november innevarande år. 

_________ 
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FHR § 15 

HSNÖ, kommunstyrelsen, kommunens 

nämnder, folktandvården och vårdcentralen 

informerar 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Dan Hovskär (KD) berättar om att Hälso- och sjukvårdsnämnden har haft 
medborgardialog vid Lidköpings sjukhus och de flesta patienter man pratat 
med var nöjda med den vård man fått. Situationen i Skara har förbättrats då 
Bräcke diakoni har öppnat en till vårdcentral. Psykiatrin har fått fler ST-läkare 
vilket är positivt. Ny psykiatrivård byggs upp i Skövde. Medicinkliniken i Mari-
estad har fått ett sparförslag att lägga ner 14 platser. 

Vårdcentralen 

Elisabeth Svenander berättar att det finns mycket psykisk ohälsa i Vara. Vård-
centralen har en stor psykmottagning, men det är ändå köer. Tre syriska läkare 
är på gång att anställas på Vårdcentralen. Ny vårdcentralschef ska rekryteras. 
Denna vecka är det melanomweek. Det är möjligt för allmänheten snabbt att få 
kollat prickar och födelsemärken, för att upptäcka malignt melanom. Det är ett 
högt tryck på vårdcentralen i stort, med över 350 telefonsamtal per dag.  

Folktandvården 

Ingen närvarande på dagens möte. Under Camilla Haraldsson föräldraledighet 
tjänstgör Anna- Karin Jonander Lindh som folktandvårdschef i Vara och Gräs-
torp. 

Kommunstyrelsen 

Elof Jonsson (C) berättar om det senaste budgetförslaget inför 2017-2020. 
Prognos visar att antalet äldre blir fler i Vara under år 2019-2020, vilket medför 
ökade kostnader. Antalet elever på skolorna beräknas också öka. Kommunen 
har en stor investeringsbudget till ombyggnationer av flera skolor och till om-
rådet Sprinten. Förhoppningsvis ska ett 100- tal lägenheter ha byggts i slutet av 
2017. Bussturerna, anropsstyrda, till Kvänum fungerar bra. En cykelväg byggs 
mellan Vara och Arentorp. 

Bildningsnämnden  

Irene Karlsson (C), berättar att behovet av fritidshemsplatser, liksom förskole-
platser har ökat det senaste året. Utbyggnation av olika avdelningar har skett 
och det blir fler parallellklasser i grundskolorna. Ansökningstiden till gymnasiet 
går ut 15 maj. Bildningsnämnden har fått 3 miljoner extra att fördela till grund-
skolan, gymnasiet och föreningsägda hallar. De nya föreningsbidragen håller på 
att utvärderas. 

Socialnämnden 

Agneta Edvardsson (M) berättar att trycket på socialförvaltningen är något 
mindre nu än det var i höstas, med situationen kring ensamkommande ung-
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domar. Det har funnits brist på socialsekreterare, men har blivit bättre under 
våren. Korttidsfrånvaron i Vara kommun är hög. Försörjningsstödet är högt 
och har också ökat under åren. Placeringar kostar mycket pengar och man för-
söker hitta hemmaplanslösningar i möjligaste mån. När det gäller äldreomsor-
gen har hemtjänsttimmarna ökat. Man ser även att demenssjukdomarna ökat. 

. 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Peter Persson(S) berättar att det råder brist på bostäder i Vara. Många bygglov 
har blivit överklagade och det tar därför lång tid för de byggnationer som pla-
nerats in. Badhusparken är under ombyggnad, liksom torsbo fritidsgårds ute-
miljö (jämställdhetsprojektet Torsbo- ut och in). Naturvårdsområdet RanaHult, 
som är kommunägt, ska iordningställas. 

 _________ 
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FHR § 16 

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

- Utbildning har erbjudits kommunerna i Skaraborg inom tidiga insat-
ser/sociala investeringar. Både i oktober 2015 samt den 27 april 2016. 
Vara har haft förhinder vid både tillfällena.  
 

- Projektet Fri Lek, som är ett samarbete folkhögskolan, folkhälsorådet 
och elevhälsan pågick under vecka 4-10 på Stora Leveneskola, Aren-
torps skola, Kvänums skola och Vedums skola. 

- Den 14 november i Tidaholm bjuds folkhälsorådet in till en utveckl-
ingsdag mellan alla folkhälsoråd i Skaraborg. Temat är Social Hållbar-
het. 
 

- Vara deltar i årets kampanj mot langning, som initieras av Länsstyrel-
sen. Däremot förs kampanjen i något mindre omfattning än under tidi-
gare år. 

 

- Jämställdhetsprojektet Torsbo ut och in är nu inne nästa fas, vilket in-
nebär färdigställande av utomhusmiljön kring fritidsgården. 

 
_________  
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FHR § 17 

Medlemskap i Healthy Cities  

Folkhälsorådets förslag till beslut 

1. Folkhälsorådet föreslår kommunstyrelsen att ansöka om medlemskap i det 
nationella Healthy Cities nätverket.  

2. Folkhälsorådet ansöker om ekonomiskt stöd från kommunstyrelsen till 
2016-års medlemsavgift. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsorådet vill genom kommunstyrelsen ansöka om ett medlemskap i det 
nationella Healthy Cities nätverket. Folkhälsorådet ser en stor vinst av att Vara 
kommun deltager. Ett medlemskap innebär ett erfarenhetsutbyte och möjlighet 
att arbeta djupare med de viktiga hållbarhetsfrågorna. Att ansöka om medlem-
skap kräver dock att kommunstyrelsen fattar ett beslut om att Vara kommun 
ska medverka.  

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar medlemskap i det nationella Healthy Cities nätverket 
och ser det som mycket givande om Vara kommun får möjlighet att medverka. 
Ett medlemskap förutsätter dock ett aktivt beslut från kommunstyrelsen om att 
medverka. 

Medlemsavgiften som årligen är på 20 000 kr, har folkhälsorådet inte möjlighet 
till 2016 på grund av att folkhälsorådets budget redan är uppbokad för inneva-
rande år. Folkhälsorådet ansöker därför om ekonomiskt stöd från kommunsty-
relsen till 2016-års medlemsavgift. 

_________ 
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FHR § 18 

Ansökan Vedums skolgård     

Folkhälsorådets beslut 

Folkhälsorådet överlämnar ansvaret för ansökan till skolgårdsprojektet i Ve-
dum till bildningsnämnden, samt att beviljade medel om 28 000 kronor följer 
med, att användas under 2016. 

 

________ 

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan inkom från nolltoleransgruppen i december 2014 till folkhälsorå-
det, om ekonomiska medel till att utveckla Vedums skolgård till en skolgård 
som utformats med hänsyn till både miljö- och hälsomässiga aspekter. Folkhäl-
sorådet beslutade då att i ett första skede stötta Vedums skola genom ekono-
miska medel till föreläsning av miljöpsykolog och till ett ritningsförslag från 
landskapsarkitekt. Den första delen av projektet är genomfört under 2015. För 
att kunna verkställa projektet med en hälsofrämjande skolgård behöver nu 
skolgården utformas enligt framtaget förslag från landskapsarkitekten. Folkhäl-
sorådet har beviljat 28 000 kronor till projektet under 2016.    

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar projektet och överlämnar ansvaret till bildnings-
nämnden. Detta då folkhälsorådet inte har ekonomiska medel till att fullfölja 
projektet som beräknas bli en kostnadsbild kring 1 miljon kr. Folkhälsorådets 
beslut- att stötta projektet fortsättningsvis med 28 000 kronor finns dock kvar.  
Folkhälsorådet anser att förslaget på en utveckling av skolgården är positivt ur 
såväl hälso- som miljöaspekt och ur de pedagogiska aspekterna,  
samt att området även kommer allmänheten i Vedum till gagn som en aktivi-
tets- och social mötesplats. 
__________ 
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FHR § 19 

Kamratstödjarverksamheten 

Folkhälsorådets beslut  

Folkhälsorådet beviljar ansökan från kamratstödjarverksamheten med 40 000 
kronor för år 2016. 
__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kamratstödjarverksamheten fungerar som en vuxenkontakt för eleverna i hög-
stadieskolorna och jobbar mycket med de elever som är i riskzonen. 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 
Folkhälsorådet beviljade Ungdomsprojektet Vara 50 000 kronor för år 2015. 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterade ansökan, och anser att kamratstödjarverksamheten 
är ett bra komplement till ordinarie elevhälso- och skolverksamhet. Det är en 
viktig förebyggande insats framförallt inom ANDT-området, ett område som 
folkhälsorådet prioriterar i sin verksamhetsplan för 2016-2018. Ett förskottsbi-
drag till kamratstödjarverksamheten på 10 000 kronor för år 2016 utbetalades i 
december 2015.  

________ 
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FHR § 20 

Övriga frågor 

Nytt mötesdatum 

Folkhälsorådets möte den 10 november framflyttas till den 1 december. Ge-
mensam utbildningsdag sker den 14 november med tema social hållbarhet. 
Folkhälsorådet anser att det då ger en möjlighet att diskutera och följa upp 
informationen från denna dag om mötet framflyttas. 

Ny mötestid för folkhälsorådet:  

1 december klockan 09.00-12.00             
(ersätter mötestid 10 november). 

Folkhälsotema på Kommunfullmäktige 

Folkhälsorådet föreslår att information och diskussion om kommunövergri-
pande folkhälsofrågor skulle kunna planeras in på några kommunfullmäktige-
möten/presidier. 

__________ 
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FHR § 21 

Besök av Klas Peterson gällande projekt Rätt 

Rätt 

Sammanfattning av ärendet 

På dagens möte deltar Klas Peterson, Ica Kvantum Vara, med anledning av 
uppföljning av projektet Rätt Rätt.  Folkhälsorådet har beviljat medel till pro-
jektet för 2015 med 30 000 kronor och för 60 000 kronor för 2016. Medlen  
syftar till att minska ohälsotalen i Vara och att främja goda matvanor hos be-
folkningen. Medlen skall användas i utbildningssyfte. Projektet skall årligen 
följas upp och utvärderas.  

Klas Peterson berättar att kostrådgivarnas arbete i butiken har varit lyckat. 
Kunderna efterfrågar de varor kostrådgivarna rekommenderar. Kostrådgiv-
ningen i butik har skett vid ca tre tillfällen per månad. I genomsnitt har cirka 
120 kunder per gång nåtts av kostråden. Ledarna i Vara IBK och Vara SK har 
fått kostutbildning samt tjejgruppen på Torsbo fritidsgård. Även utbildning ska 
ske framöver för den egna butikspersonalen och eventuellt även till föräldrar 
till tränande ungdomar.  

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar projektet och önskar fortsatt regelbunden informat-
ion och kommunikation om hur projektet fortlöper.  

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 


