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FHR § 22   

HSNÖ, kommunstyrelsen, kommunens 

nämnder, folktandvården och vårdcentralen 

informerar 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Dan Hovskär (KD) berättar att första sammanträdet efter sommaren är om två 
veckor. När det gäller vårdplatser under sommaren, fanns det i år fler öppna 
vårdplatser än föregående år. Processen med flytt av slutenpsykiatrin till 
Skövde pågår.   

Vårdcentralen 

Elisabeth Svenander berättar att ny vårdcentralschef Bengt Asplén har tillträtt. 
Hans vision av vårdcentralens utveckling framöver är att Vara vårdcentral ska 
vara världens bästa vårdcentral. Fyra nya syriska läkare har börjat på Vara vård-
central. Vårdcentralen har idag över 15 000 listade patienter.   

Folktandvården 

Ingen närvarande på dagens möte på grund av förhinder. Under Camilla Ha-
raldsson föräldraledighet tjänstgör Anna- Karin Jonander Lindh som folktand-
vårdschef i Vara och Grästorp. 

Kommunstyrelsen 

Ingen närvarande på dagens möte. 

Bildningsnämnden  

Irene Karlsson (C) berättar att budgetarbetet pågår. Två nya rektorer är an-
ställda på Nästegårdsskolan och Lagmansgymnasiet. På gymnasiet är det 88 nya 
elever. Diskusson har förts om Sprintenområdet och möjligheten till etablering 
av nya inriktningar inom gymnasieutbildning för att locka fler studenter. Vara 
måste skapa förutsättningar för att fler studenter går ut med godkända betyg 
från grundskolan och gymnasiet.  

Socialnämnden 

Agneta Edvardsson (M) berättar att budgetarbetet pågår och att socialnämnden 
visar på ett underskott. SKL ska genomföra en kartläggning i oktober om detta. 
Ny socialchef ska anställas. Inom äldreomsorgen ser man att vi har fler och fler 
äldre i Vara som behöver boende och stöd. Det är fullbelagt i äldreboendena 
och antalet hemtjänsttimmar ökar mycket. Försörjningsstödet däremot är 
ganska konstant. Det har rått brist på personal inom IFO och brist på under-
sköterskor.   

Miljö- och byggnadsnämnden  

Peter Persson (S) berättar att det är det är två nya områden med detaljplaner 
för bostäder på gång; Brinkaskogen och kvarteret Ritaren. En ny metod har 
utprovats vid dessa områden; samråd på språng. Denna typ av samråd har visat 
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sig vara mycket positivt och man får in fler synpunkter än tidigare. När det 
gäller serveringstillstånd som söks gällande alkohol är de relativt få i Vara. 

_________ 
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FHR § 23 

Om jämlikt Göteborg 

Sammanfattning av ärendet 

Emma Hevelius har tagit del av ett arbete inom Social Hållbarhet som görs i 
Göteborg. På dagens folkhälsoråd visas en film. Den presenterar hur ojämlikt 
Göteborg är och hur stora skillnaderna är i hälsa och förutsättningar för en god 
hälsa, beroende på vilket stadsdel man lever i. För män skiljer det 9 år i livs-
längd inom Göteborg. Inom konceptet jämlikt Göteborg arbetar man med fem 
målområden:  

* Ge varje barn en god start i livet 
* Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren 
* Skapa förutsättningar för arbete 
* Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer 
* Skapa strukturer och stabilitet för jämlikhetsarbetet. 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar om Vara är en ojämlik kommun och om det är olika 
förutsättningar för en god hälsa och goda livsmiljöer beroende på vart man bor 
i Vara. Folkhälsorådet anser att de fem målområden som arbetas med inom 
konceptet jämlikt Göteborg är ett uppslag till Varas framtida planering inom 
folkhälsa och skulle mycket väl kunna ingå i en framtida folkhälsoplan. 

_________ 
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FHR § 24 

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:  482 860 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. 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.  

__________ 
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FHR § 25                                                                                                      

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.  

 Genom en ansökan till folkhälsorådet som kom in under 2014 finns 
förslag på att iordningsställa skolgården vid Vedums skola. Förslaget 
som en landskapsarkitekt tagit fram föreslår ett antal områden på skol-
gården som kan förbättras ur hälsosynpunkt. Själva iordningsställan-
det/byggnationen av skolgården beräknas uppgå till cirka 1 miljon kro-
nor. Folkhälsorådet har avsatt 28 000 kronor som en del i projektet. 
Skolgården beräknas inte kunna iordningsställas förrän 2017.  

 Kostrådgivning i butik, projekt Rätt Rätt, fortsätter under hösten. Hös-
tens tema är; Hur kan jag minska mitt sockerintag?. Tider under hösten 
är klockan 15-18 och datum: 1/9, 22/9, 21/10, 27/10, 10/11, 25/11, 
2/12 och 15/12. 

 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. Förslagsvis ska 5 ledare utbildas för att kunna hålla i 
kurser för föräldrar under senare delen av 2017. 
__________ 
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FHR § 26 

Verksamhetsplan 2016-2018 

Beslut 

 
1. Folkhälsorådet godkänner revideringar i verksamhetsplan  

för folkhälsa 2016-2018.  

Separat bilaga: Verksamhetsplan 2016-2018 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsorådet har en verksamhetsplan för folkhälsa 2016-2018, där insatser 
och budget inför kommande år beskrivs.  

Folkhälsorådet har på dagens sammanträde föreslagit några mindre redaktion-
ella ändringar i verksamhetsplanen för åren 2016-2018 som diskuteras på da-
gens sammanträde. 

Folkhälsorådets behandling 

Emma Hevelius ges i uppdrag att revidera verksamhetsplan 2016-2018 efter 
folkhälsorådets synpunkter.  

__________ 
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FHR § 27 

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 kommun har haft förhinder vid både tillfällena.  Vid nytt tillfälle 
20 september deltar elevhälsochef och bildningschef från Vara. 

- 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. Möte är inplanerat för 
diskussion om eventuell fortsättning under 2017. 

- Jämställdhetsprojektet Torsbo ut och in, är nu inne nästa fas, vilket in-
nebär färdigställande av utomhusmiljön kring fritidsgården. Invigning 
sker fredagen den 16 september klockan 12.30. 

- ANDT-gruppen ska ha möte för att diskutera insatser inom ANDT-
området. En uppföljning ska göras av insatser inom handlingsplanen 
kopplade till det drogpolitiska programmet. 

- Folkhälsoplaneraren har fått i uppdrag att ur folkhälsoperspektiv lämna 
synpunkter på placeringen av ett framtida utomhusgym i Vara. 

- Under hösten sammanställs svaren från en regional enkätundersökning 
gällande drogvanor hos elever i åk 9 och gymnasiet i Vara. Enkätunder-
sökningen har genomförts av CAN (centralförbundet för alkohol och 
narkotikaupplysning).  

- Skrivelse Tobacco Endgame 2025(rökfritt Sverige), ska behandlas vi-
dare innan Vara kommun tar ställning i frågan. 

_________  
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FHR § 28 

Ungdomar i utanförskap, besök av Håkan 

Olsson 
 
Håkon Olsson, enhetschef arbete och sysselsättning, är inbjuden till dagens 
möte för att diskutera ungdomar i utanförskap i Vara kommun. Håkan presen-
terar sig och berättar att han arbetat i Vara sedan drygt ett år tillbaka på AME-
enheten som enhetschef. Håkan beskriver hur det är i Vara idag: 
 

• Det finns en förhållandevis stor grupp som saknar fullgjort gymnasium. 

• En icke obetydlig grupp tycks hamna i långvarigt utanförskap med 
långa perioder i åtgärder från AF eller försörjningsstöd från kommu-
nen. 

• En betydande andel Varaungdomar lämnar orten för studier eller ar-
bete på annan ort men många fullföljer inte studierna.  

• Många av de insatser som redan görs kan breddas för att nå bättre ef-
fekt för fler.  

• Det finns en god tradition av samarbete mellan olika myndigheter som 
kan bli ännu bättre  

 
Ungdomsarbetslösheten är ca 9 % i Vara idag. Siffran i sig är inte alarmerande 
och många av de ungdomar som skriver in sig på arbetsförmedlingen har stora 
chanser till att snabbt komma ut i jobb, men en mindre grupp ungdomar som 
skriver in sig har inte fullständiga betyg och riskerar arbetslöshet och ohälsa. 
Några av de ungdomar vi har här i Vara kommer inte ens in i systemet och har 
mycket små chanser till ett framtida arbete. De löper en mycket stor risk för 
framtida ohälsa och livslångt utanförskap. I Vara idag finns det en hel del ung-
domar som riskerar att hamna i utanförskap. Ibland benämns dessa Uvas (ung-
domar som varken arbetar eller studerar). 
 
Cirka 82 stycken unga i Vara idag som är under 30 år har aktivitetsersättning 
från Försäkringskassan och bedöms inte ha någon arbetsförmåga alls. Av dessa 
har ca 25 personer legitima skäl, men det är allvarligt att resterande inte kom-
mer igång. Vi måste samverka och bli bättre på att tidigt ta om hand och fånga 
upp de ungdomar vi har i Vara, så de inte hamnar i utanförskap och ohälsa.  
 
Folkhälsorådet tackar Håkan Olsson för presentatonen. 
___________ 
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FHR § 29 

Besök av Sannela Vestrin, kultursamordnare  

och Malin Aghed, kulturutvecklare  

Sannela Vestrin- sommarlovsverksamhet 

Sannela Vestrin som arbetar som kultursamordnare i Vara berättar om den 
sommarlovsverksamheten som bedrivits under sommaren. Genom att ansöka 
om statliga medel från myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor 
(mucf)så möjliggjordes att anordna aktiviteter för ungdomar under sommarlo-
vet. Speciellt skulle sommarlovsverksamheten rikta sig till ekonomiskt utsatta 
familjer samt främja integration.  Ett gediget sommarlovsprogram sattes ihop 
och ett av kraven var att aktiviteterna skulle vara gratis att delta i. Förra året 
bidrog folkhälsorådet med medel för att anordna aktiviteter för en grupp tjejer 
via ungdomscoacherna i kommunen. I år möjliggjordes ett mycket mer omfat-
tande verksamhet. Sannela berättar att många av aktiviteterna var välbesökta 
och mycket uppskattade. Att tänkta på till nästa sommar är att informationen 
om aktiviteterna behöver nå fler och att samordning med transport/skjuts be-
höver förbättras. Folkhälsorådet tackar Sannela för presentationen och önskar 
ta del av den redovisning som ska skickas in till mucf. 

Malin Aghed- berätta mera 

Malin Aghed som arbetat som kulturutvecklare berättar om låtskrivarprojektet 
” Berätta mera” som pågått under våren för ungdomar i Vara. Projektet har 
varit lyckat och hon berättar att projektet aldrig varit möjligt att genomföra 
utan folkhälsorådets medel. Ett av syftena med projektet var att ge ungdomar-
na framtidsutsikter, självförtroende, vänner och gemenskap. Att bli sedd och få 
vänner är en stor friskfaktor för individen. Från början fanns det bara 12 plat-
ser, men man möjliggjorde för fler ungdomar att delta. Ett 20-tal ungdomar 
kom på träffarna som var under våren och skrev musik, spelade och sjöng. 
Projektet avslutades med en förebildskonsert för vänner och släktingar. Pro-
jektet blev mycket lyckat med ett resultat över förväntan. Det blev också en 
form av lyckad integration då många ensamkommande också deltog. En skrift-
lig redovisning kommer till folkhälsorådet under hösten. Folkhälsorådet tackar 
Malin för presentationen. 

_________ 
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FHR § 30 

Medlemskap i Healthy Cities  

Folkhälsorådets beslut 

 

1.  Vara kommun ansöker medlemskap i Healthy Cities nätverket. 

2. Irene Karlsson, Dan Hovskär och Emma Hevelius ges möjlighet att åka på 
Healthy Cities höstmöte 18-20 oktober. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsorådet ansöker genom kommunstyrelsen om ett medlemskap i det 
nationella Healthy Cities nätverket. Folkhälsorådet ser en stor vinst av att Vara 
kommun deltar. Ett medlemskap innebär ett erfarenhetsutbyte och möjlighet 
att arbeta djupare med de viktiga hållbarhetsfrågorna. Kommunstyrelsen har 
den 7 september 2016, KS § 100 beslutat ansöka om medlemskap. Kommun-
styrelsen har även beslutat bekosta 2016- års medlemsavgift. Från år 2017 be-
kostar folkhälsorådet den årliga medlemsavgiften.  

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar medlemskap i Healthy Cities nätverket och ger 
Emma Hevelius i uppdrag att skicka in ansökan om medlemskap för Vara 
kommun i Healthy Cities nätverket.  

Höstmöte inom Healthy Cities är den 18-20 oktober i Stockholm. Då aktiv 
medverkan ska ske inom nätverket ska folkhälsorådet vara representerade. 
Folkhälsorådet förslår att Emma Hevelius, Irene Karlsson och Dan Hovskär 
åker på höstmötet.  

_________ 
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FHR § 31 

Inbjudan till konferens Social hållbarhet     

Beslut 

 

1. Folkhälsorådets ledamöter ska delta på konferens social hållbar-
het den 14 november 2016. 

 __________ 

 

1. Konferens social hållbarhet, Tidaholm  

 

Arrangör:  Folkhälsoenheten Skaraborg och Tidaholms kommun 

Datum:  14 november 2016 

Plats:  Tidaholm 

_________ 

 

Sammanfattning av ärendet 

En årlig konferens i Skaraborg anordnas inom folkhälsa och syftar till att ge 
aktuell information inom området folkhälsa och social hållbarhet. Konferensen 
syftar även till erfarenhetsutbyte mellan Skaraborgs 15 folkhälsoråd. Inbjudan 
riktar sig till folkhälsorådens ledamöter samt till kommunledningen i kommu-
nerna. 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar konferensen Social hållbarhet och anser att det är 
viktigt att folkhälsorådets ledamöter deltar på denna årliga konferens.  

________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Folkhälsorådet 2016-09-08 13 

  Utdragsbestyrkande  13 

FHR § 32 

Folkhälsopris Skaraborg 

Folkhälsorådets beslut  

Information ska spridas genom affischering och mail om möjligheten att söka 
detta folkhälsopris som delas ut av Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden delar årligen ut ett folkhälsopris i Skara-
borg. Priset syftar till att uppmärksamma folkhälsoinsatser som främjar det 
som är friskt och motverkar det som är ohälsosamt. Prissumman är på 30 000 
kronor. 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar folkhälsopriset, och anser att det finns många goda 
exempel på folkhälsoarbete som pågår i Vara och som skulle kunna uppmärk-
sammas. Det är viktigt att informationen sprids till olika verksamheter om möj-
ligheten att söka detta pris.  

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


