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FHR § 20   

Budget tertial 2  

Folkhälsorådets beslut 

Folkhälsorådet tar del av den ekonomiska lägesrapporten för folkhälsorådets 
budget tertial 2, 31 augusti. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsoplaneraren informerar om det ekonomiska läget för folkhälsorådets 
budget 2017 och hur medlen använts inom de olika målområdena i verksam-
hetsplanen fram till och med sista augusti 2017. 

Budget:   472 000 kronor 

Förbrukat och reserverat:  422 000 kronor  

Kvar:      50 000 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.  

________ 
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FHR § 21 

Pågående projekt och ansökningar 
 Folkhälsorådet har beviljat medel FHR § 15, till delprojektet film, inom 

konceptet Rätt Rätt och avser då filmframtagande och studieresa för 
medverkande ungdomar från Torsbo fritidsgård. Projektet gäller en ny-
utveckling av konceptet. Filmer om bra kost ska tas fram av ungdomar 
i samarbete med fritidsgård och kulturskolan. Projektägaren blir då kul-
turskolan. Ett möte är på gång för att möjliggöra uppstart under hösten 
2017. 

 Den 7 september genomförs en friskvårdsdag i samverkan mellan 
pensionärsföreningarna i Kvänum. Folkhälsorådet har gett ett ekono-
miskt bidrag för att möjliggöra denna dag. 

 O-toleransprojektet har ansökt om medel till en föreläsningsdag med 
föreläsare Lisbeth Pipping den 25 september för barn, föräldrar, perso-
nal och föreningar i Vedum. Temat är hur man kan motverka mobbing 
och öka den psykiska hälsan.   

            __________ 
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FHR § 22 

Ansökning Kamratstödjarna 

Folkhälsorådets beslut 

Folkhälsorådet beviljar 30 000 kronor till insatser för kamratstödjarverksam-
heten på Allé- och Nästegårdsskolan hösten 2017. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsorådet har tidigare stöttat kamratstödjarverksamhet-
en/ungdomsprojektet vars målsättning är att kamratstödjarna ska finnas som 
stöd till eleverna och verka mot droger, mobbing och rasism och bidra till en 
meningsfull fritid för eleverna. Under 2017 arbetar två kamratstödjare på Allé- 
och Nästegårdsskolan. 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterade ansökan, och att kamratstödjarverksamheten är ett 
bra komplement till ordinarie verksamhet. Det är en viktig förebyggande insats 
framförallt inom ANDT-området och området barn- och ungas uppväxtvillkor 
som prioriteras i rådande verksamhetsplan. Folkhälsorådet diskuterar och ser 
gärna besök av kamratstödjarna på ett kommande folkhälsoråd- eller en skrift-
lig redovisning av insatserna. 

________ 
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FHR § 23 

HSNÖ, kommunstyrelsen, kommunens 

nämnder och ledningsgrupp,folktandvården 

och vårdcentralen informerar 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Dan Hovskär (KD) berättar att man tecknat en tilläggsöverenskommelse inom 
primärvård med kompettering av dietistuppdrag och mödrahälsovård. Ärendet  
hospice Gabriel och budgetarbetet har behandlats. Det kan bli möjligt att Sam-
ordningsförbunden slås ihop till ett enda för Skaraborgs kommuner. Det är 
svårt att rekrytera tillräckligt med kompetent personal till SkaS och till BUP.    

Kommunstyrelsen 

Marie Pehrsson (M) berättar att det varit en del information om taxor och års-
redovisningen på kommunstyrelsen. 

Vårdcentralen 

Anna Lisa Östergaard berättar att det är brist på distriktsläkare. Fyra syriska 
läkare utbildas till att bli distriktsläkare på vårdcentralen. Temaveckor är under 
året; hjärt- och kärl årskontroller samt diabetesvecka vecka 46. Dessa blir för-
slagsvis återkommande varje år framöver. Frågan om familjecentral ska komma 
igång och BVC önskar samverka mer kring detta. Webbokningar av tider un-
derlättar för Närhälsan. 

Folktandvården 

Ingen representant på dagens möte. 

Bildningsnämnden  

Ingen representant på dagens möte. 

Socialnämnden 

Agneta Edvardsson (M) berättar att på Brottsförebyggande rådet har diskuss-
ionen varit uppe om de personer som håller till i Badhusparken. Socialtjänsten 
kan erbjuda hjälp men inte tvinga. Ett medborgarlöfte finns tecknat mellan 
kommun och polis om insatser vid stationshuset och badhusparken. Inspekt-
ionen för vård och omsorg- IVO, har gett positiv feedback till Vara gällande 
arbetet på HVB hem. Nämnden var positiv till en motion om volontärstjänster 
i kommunen.  

Miljö- och byggnadsnämnden  

Ingen representant på dagens möte 

_______ 
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FHR § 24 

Beslut om samverkan med drogförebyggare 

Folkhälsorådets beslut  

1. Folkhälsorådet har möjlighet att delfinansiera 1/3 av kostnaden för insatser 
av Drogförebyggare med 20 000 kronor från och med 2018.  

2. Folkhälsorådet föreslår Kommunstyrelsen att besluta finansiera 1/3 av kost-
naden för insatser av Drogförebyggare med 20 000 kronor från och med 2018.  

3. Folkhälsorådet föreslå Bildningsnämnden att besluta finansiera 1/3 av kost-
naden för insatser av Drogförebyggare med 20 000 kronor från och med 2018.  

Separat bilaga: förslag på samverkan med Drogförebyggare  

Remiss: 

Kommunstyrelsen 

Bildningsnämnden  

_________ 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsorådet har fått ett förslag om samverkan med drogförebyggare Håkan 
Fransson om insatser till skolan, föräldrar och kommunen. Den totala framtida 
årskostnaden är på 60 000 kronor för dessa insatser.  

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar och anser att det drogförebyggande arbetet är mycket 
viktigt i att hindra barn- och unga att börja använda droger. Likaså är det drog-
förebyggande arbetet hela kommunens ansvar och inte en enskild förvaltning 
eller nämnds. Kommunfullmäktige har även antagit ett Drogpolitiskt program 
2014-06-16 § 45 med viljeinriktning att minska droger och missbruk av droger 
i Vara. I detta arbete är de främjande och förebyggande insatserna oerhört vik-
tiga. Folkhälsorådet föreslår därför att finansieringen av Drogförebyggartjänst 
med årlig kostnad på 60 000 kronor ska finansieras med 1/3 Folkhälsorådet, 
1/3 Kommunstyrelsen och 1/3 Bildningsnämnden.  
________ 
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FHR § 25 

Verksamhetsplan folkhälsa 2016-2018 
 

Folkhälsorådets beslut  

Folkhälsorådet godkänner verksamhetsplan  
för folkhälsa 2016-2018. Inga revideringar inför 2018 är aktuella. 
 

Separat bilaga: Verksamhetsplan 2016-2018  
__________  

 

Sammanfattning av ärendet  

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

Folkhälsorådets behandling  

Folkhälsorådet diskuterar Verksamhetsplan 2016-2018 och anser inte att några 
revideringar är aktuella.  

__________ 
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FHR § 26 

Healthy Cities-uppföljning 

Folkhälsorådets beslut 

Folkhälsorådet utvärderar nyttan och möjligheten med medlemskapet i Healthy 
Cities nätverket vid nästa folkhälsorådsmöte.  

_________ 

Sammanfattning av ärendet 

Vara kommun är medlem i Healthy Cities- nätverket sedan hösten 2016. Med-
lemskapet finansieras årligen av folkhälsorådet med 20 000 kronor och innebär 
nätverksarbete med andra kommuner och regioner kring samhällsplanering och 
social hållbarhet. 

Folkhälsorådets behandling 

Då Vara är en liten kommun med relativt få personella resurser innebär det att 
det är svårt att delta i de årliga mötena och arbeta aktivt med frågornas. He-
althy Cities nätverket är ofta sent ute i tid med information om innehåll på 
dessa nätverksträffar varav det är svårt att bjuda med exempelvis samhällspla-
nerare eller andra personer som i sina tjänster arbetar med frågorna. Folkhälso-
rådet deltar i nätverket under 2017, men behöver diskutera om nätverket är 
hållbart för Vara kommun i framtiden. Irene Karlsson (C) har eventuellt möj-
lighet att delta på höstmötet för Healthy Cities 3-5 oktober 2017. 

__________ 
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FHR § 27 

Tjejjouren Väst- beslut om samverkan 

Folkhälsorådets beslut 

1. Folkhälsorådet bidrar ekonomiskt med 10 000 kronor årligen för sam-
verkan med Tjejjouren Väst. 

2. Folkhälsorådet föreslår Kommunstyrelsen att skriva under samver-
kansavtalet med Tjejjouren Väst.  

Separat bilaga: Samverkansavtal Tjejjouren Väst 

Remiss: Kommunstyrelsen 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Tjejjouren Väst besökte folkhälsorådets möte den 9 maj och informerade om 
sitt arbete med barn och unga som mår psykiskt dåligt. Vara har möjlighet att 
bli stödkommun genom ett samverkansavtal. Ett samverkansavtal på 3 år kan 
tecknas och då ingår ett årligt ekonomiskt bidrag till tjejjouren baserat på antal 
barn och unga i Vara. Vara faller inom ramen för antal barn och unga under 
3000 personer vilket innebär ett årligt bidrag på 10 000 kronor. 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar och anser att Tjejjouren Väst gör ett mycket viktigt 
arbete i att stödja unga som mår psykiskt dåligt och Tjejjouren kan ge stöd till 
dessa. Tjejjouren Väst anser att ett beslut om samverkan bör vara implemente-
rat i kommunen för att kunna möjliggöra hjälp i så stor utsträckning som möj-
ligt till unga i Vara som inte mår bra. Folkhälsorådet föreslår därför Kommun-
styrelsen att ta beslut om samverkan genom att skriva under samverkansavtalet. 
Folkhälsorådet kan ekonomiskt bidra med de 10 000 kronorna per år som 
samverkansavtalet innebär.  

____________ 
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FHR § 28 

Folkhälsoplaneraren informerar 
 Stefan Svensson (S) är ny ledamot från ÖHSN i folkhälsorådet, och er-

sätter Emma Larsson (S) från juli 2017. 

 Ordinarie Folktandvårdschef Camilla Haraldsson är tillbaks i oktober 
från sin föräldraledighet och är då åter med i folkhälsorådet. Anna 
Jonander Lind har varit tillförordnad under tiden. 

 Nytt Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete mellan Vara 
kommun och östra hälso- och sjukvårdsnämnden ska tecknas för peri-
oden 2018-2021.   

 Emma Hevelius är utsedd som representant i regional utveckling för 
folkhälsa- RUFF, och företräder där Skaraborgs folkhälsonätverk från 
augusti 2017. 

 En utbildning planeras i februari/mars för kommunfullmäktigesleda-
möter och ledningsgruppen om tillgänglighetsfrågor och funktionshin-
der utifrån handlingsplanen till kommunens Funktionshinderspolitiska 
policy.   

_________ 
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FHR § 29 

Folkhälsokonferens 23 november i Skara 

Folkhälsorådets beslut 

1. Folkhälsorådets ledamöter ska delta på folkhälsokonferens den 23 november 
i Skara. 

__________  

1. Konferens folkhälsa Skara  

Arrangör: Folkhälsoenheten Skaraborg och Skara kommun  

Datum: 23 november 2017  

Plats: Skara  

_________  

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 den årliga folkhälsokonferensen och anser att det är 
viktigt att folkhälsorådets ledamöter deltar på denna årliga konferens.  

________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Folkhälsorådet 2017-09-07 12 

  Utdragsbestyrkande  12 

FHR § 30  

Förslag på nytt mötesdatum FHR, 4 decem-

ber eller 6 december 
 

Folkhälsorådets beslut 

Nytt mötesdatum för folkhälsorådet är måndagen den 4 december klockan 
8.30- 12.00 

__________  

Sammanfattning av ärendet  

Folkhälsorådets möte som var inplanerat den 23 november ersätts av folkhäl-
sokonferens i Skara som är samma dag. Då folkhälsorådet har fyra årliga sam-
manträdesdagar behöver ett nytt mötesdatum utses under november eller de-
cember 2017.  

Folkhälsorådets behandling  

Folkhälsorådet diskuterar lämpligt nytt mötesdatum och beslutar att utse den 4 
december till nytt mötesdatum klockan 8.30- 12.00. 

 ________ 
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FHR § 31  

Övrigt 
 Diskussion kom upp om tandborstning i förskolan. Hur har andra 

kommuner gjort och vilka resultat har man sett? Folkhälsorådet önskar 
bjuda in bildningschef till nästa folkhälsoråd för att diskutera frågan.  
 

 Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden delar varje år ut ett folkhälsopris 
som är på 30 000 kronor. Emma Hevelius sprider information om möj-
lighet till att söka priset för olika verksamheter i Vara.  

__________ 

 


