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FHR § 01   

Ansökan psykisk hälsa, Lagmansgymnasiet      

Folkhälsorådets beslut 

Folkhälsorådet beviljar ansökan om föreläsning Psykisk hälsa med sökt belopp 
på 35 000 kronor. 

_________ 

Sammanfattning av ärendet  

En ansökan har inkommit från Lagmansgymnasiet om att anordna en föreläs-
ning inom psykisk hälsa med föreläsare Charlie Eriksson. Föreläsningen ska 
ske den 21 mars och är för elever, personal och elevhälsa. Även AMB är in-
bjudna. Temat psykisk ohälsa ska arbetas med i klasserna både innan och efter 
föreläsningen.    

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar ansökan och ser att psykisk hälsa är ett viktigt om-
råde att arbeta med, då många unga idag mår dåligt och det är viktigt att lyfta 
ämnet. Ansökan faller även inom målområdet Barn och ungas uppväxtvillkor i 
folkhälsoplanen. 

________ 
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FHR § 02 

Ansökan Yoga för seniorer 

Folkhälsorådets beslut 

Folkhälsorådet avslår ansökan om Yoga för seniorer som gynnar några få per-
soner då det är ett begränsat antal platser på aktiviteten. Då blir vissa favorise-
rade till skillnad från om det var ett stort antal platser, eller en prova på aktivi-
tet. Det arrangeras många aktiviteter för invånarna i Vara, vilket innebär att 
folkhälsorådet inte kan gynna en enskild aktivitet under dessa premisser.  

_________ 

Sammanfattning av ärendet  

En ansökan har inkommit från Kvänums gymnastikförening som avser yoga 
för seniorer. Kursen/aktiviteten är tänkt att genomföras för 12 personer vid 14 
tillfällen, med en ledarkostnad på 14 000 kronor. Önskemål om yoga för äldre 
uppkom på en seniordag i höstas i Kvänum då aktiviteten presenterades och 
det var ett stort intresse bland besökarna.  

Ansökan har även behandlats av enheten för kultur och fritid i Vara som av-
slog ett arrangemangsstöd till aktiviteten då den inte kunde inrymmas i kriteri-
erna för stöd då det inte är en prova- på eller engångsföreteelse.   

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar ansökan och anser att ansökan är till för att stärka 
hälsan hos målgruppen äldre, men gynnar några få personer då det är ett be-
gränsat antal platser på aktiviteten. Då blir vissa favoriserade till skillnad från 
om det var ett stort antal platser, eller en prova på aktivitet. Det arrangeras 
många aktiviteter för invånarna i Vara, vilket innebär att folkhälsorådet inte kan 
gynna en enskild aktivitet. Folkhälsorådet anser att en ansökan som hade gett 
fler personer möjlighet till att delta, eller inneburit en ledarutbildning hade varit 
mer inom ramen för att ansöka medel från folkhälsorådet. 

________ 
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FHR § 03 

Alla överens, enkätsvar ungdomar om ANDT- 

frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Drogförebyggare Håkan Fransson har under hösten genomfört föräldramöten 
och enkätundersökningar på båda högstadieskolorna och årskurs 1 på Lag-
mansgymnasiet. Från och med januari 2018 arbetar han i Vara kommun med 
detta vilket finansieras med en tredjedel var av Bildningsförvaltning, Kommun-
styrelse och Folkhälsoråd. Emma Hevelius visar på dagens möte en presentat-
ion och sammanställning av enkätsvaren och lyfter fram några områden som är 
intressanta att titta lite extra på;  

 Ungdomar som pratar med sina föräldrar om det man tycker är viktigt 
mår bättre och använder droger i mycket mindre utsträckning (alkohol, 
tobak och narkotika). De trivs också bättre i skolan. 

 En del av ungdomarna, cirka 15 % i högstadiet vet inte om föräldrarna 
tillåter dem att röka eller dricka alkohol.  

 På gymnasiet tillåter rätt så många, nästan 50 % av föräldrar att ung-
domarna dricker alkohol.  

 De som har provat att röka dricker mer alkohol eller provar narkotika i 
större utsträckning. 

 De som köper ut alkohol är oftast kamrater eller kamraters syskon, på 
gymnasiet är det kategorin andra vuxna som köper ut.  

 Den alkohol som dricks mest är alkoläsk eller cider både för gymnasiet 
och för högstadiet. 

 I gymnasiet är det nästan 50 % som varit berusade någon gång. 

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet tar del av informationen. ANDT- arbetet i Vara kommer även 
att diskuteras den 12 mars i ANDT-gruppen som är kopplad till handlingspla-
nen till det Drogpolitiska programmet.  

_________ 
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FHR § 04 

Förslag på Verksamhetsberättelse 2017 för 

folkhälsorådet    

Beslut   

 

1. Folkhälsorådet godkänner verksamhetsberättelsen för 2017  

2. Verksamhetsberättelse 2017 lämnas till kommunstyrelsen och 
östra hälso- och sjukvårdsnämnden för antagande. 

Separat bilaga: Verksamhetsberättelse 2017 

 _________                                                                                                              

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsorådet ska godkänna en verksamhetsberättelse för folkhälsa där insat-
ser och kostnader för det gångna året beskrivs. Folkhälsostrateg Emma Heve-
lius har tagit fram förslag på en verksamhetsberättelse för det gångna året 2017 
som diskuteras på dagens sammanträde. 

Folkhälsorådets behandling 

Emma Hevelius ges i uppdrag att redigera några textavsnitt. Utöver det anser 
folkhälsorådet att verksamhetsberättelsen är bra och kan godkännas. Verksam-
hetsberättelse för 2017 ska lämnas till kommunstyrelsen och östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden för antagande. 

_________ 
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FHR § 05 
 

Healthy Cities, årsmöte 21-22 mars  

Folkhälsorådets beslut 

Från folkhälsorådet kommer Emma och Irene att delta på Healthy Cities års-
möte den 21-22 mars i Linköping. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan hösten 2016 är Vara kommun medlem i nätverket Healthy Cities. Under 
2018 anordnar Healthy Cities nätverket årsmöte, vårmöte och höstmöte.   

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet upplever en viss brist vad gäller kommunikationen i nätverket 
både på hemsidan och via mail.  Det är svårt att bjuda med tjänstepersoner i 
kommunen till vår- och höstmötena då programmen/dagordningarna kommer 
sent i tid innan mötena och med otydligt innehåll. Positivt är att mycket aktu-
ella teman och ämnen behandlas i nätverket inom bland annat områdena 
Agenda 2030 och andra samhällsplaneringsteman och Social hållbarhet.   

Årsmötesdagarna innehåller en hel del intressanta områden och folkhälsorådet 
ges möjlighet att delta. Emma Hevelius och Irene Karlsson deltar på årsmötes-
dagarna 21-22 mars och Emma bjuder även in samhällsplanerarna och miljö-
strateg.  

________ 
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FHR § 06 

ÖHSN, kommunstyrelsen, kommunens 

nämnder och ledningsgrupp,folktandvården 

och närhälsan informerar 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Anita Persson (S) presenterar sig och sitter i ÖHSN under resterande mandat-
perioden. Hon är även ledamot i politiken i Essunga.  

Dan Hovskär (KD) tycker det är positivt att familjecentralsfrågan äntligen är 
på gång. Det är ett överskott i årsredovisningen för ÖHSN, men negativt att 
utomregional länssjukvård kostat mycket och skaraborgssjukhus (Skas) går med 
minusresultat. Hälso- och sjukvårdstyrelsen kommer dela ut 150 miljoner i 
stadsbidrag till välfärd och migration som vårdcentraler kan söka. En bedöm-
ningsbil ska användas på prov i Skaraborg efter inspiration från Göteborg. En 
bedömningsbil är mindre och stöttar upp behovet av ambulans.  

Närhälsan 

Anna-Lisa Östergaard berättar att många personer är sjuka i influensa just nu 
så det är många som vill komma till vårdcentralen. Satsningen på utbildningslä-
kare har fallit väl ut, många vill bli distriktsläkare. Idag har Närhälsan ingen 
akut brist på läkare men det är svårt att rekrytera sjuksköterskor och distrikts-
sköterskor. Från och med den 1 januari är Närvårdsplaneringsteamet i gång. 
Den 7 mars kommer Utväg till Vara för att föreläsa om våld i nära relationer 
för personal.  

Folktandvården 

Camilla Haraldsson berättar att det är personalbrist på både tandläkare och 
tandhygienister. De uppdrag som inte hinns med är regelbundenheten för 
tandvård för vuxna. Det är upp till 1½ års väntetider. Två nya tandläkare ska 
börja i vår. Däremot är det svårt att rekrytera tandhygienister. Den 8 februari 
var det en konferensdag i Mariestad ”Det lilla barnets hälsa” om positivt sam-
arbete mellan familjecentraler och folktandvård. 

Bildningsnämnden  

Irene Karlsson (C) berättar att ombyggnad och tillbyggnad är på gång i Larv 
/Tråvads skolenheter. Köket på förskolan Räfsan i Kvänum ska byggas ut. Vad 
gäller Lagmansgymnasiet är det 129 sökanden i första omgången viket är 
mycket positivt. Bokslut för bildningsnämnden visar på ett underskott på 1,8 
miljoner. Stöd till barn med särskilda behov kostar mycket och är svårberäknat. 

Socialnämnden 

Agneta Edvardsson (M) berättar att socialnämnden går med minusresultat i 
bokslutet. Gemensam larmcentral tillsammans med Lidköping är på gång gäl-
lande trygghetslarm. 
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Ledningsgruppen  

Socialchef Ylva Morén berättar att ett förslag från ledningsgruppen ska upp i 
nämnderna i april gällande beslut om att gå vidare i familjecentralsfrågan. En 
handlingsplan inom psykisk hälsa är framtagen av VästKom och VG-
Regionen. 

Kommunstyrelsen 

Elof Jonsson (C) berättar att det är ett positivt bokslut för Vara kommun och 
koncernen. Från och med 1 januari är Vara medlem i Göliska, som är en sam-
verkan inom IT-tjänster. Arbetet är på gång med budgetarbetet inför 2019, ett 
inriktningsbeslut är taget på i Kommunstyrelsen. Det är nystart med ett nä-
ringslivsråd och ett arbetsmarknadsråd för att bättre kunna matcha arbetet till 
företag och arbetssökande. Utbyggnad av Lagmansgymnasiet, Konserthus och 
AMB rullar på. 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Peter Persson (S) berättar att bokslutet för miljö- och bygg visar på ett över-
skott. Vara kommun hjälper närkommunerna Essunga och Grästorp med en 
del bygglovsärenden. Det är viss personalbrist på miljö- och byggnadsavdel-
ningen. 

________ 
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FHR § 07 

Folkhälsopris våren 2018 

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 4 maj.  Sista dag att nominera är den 19 maj. I början av mars behövs det 
annonseras i de lokala tidningarna och på hemsidan. Priset delas ut på Nation-
aldagen av folkhälsorådets ordförande. 

__________ 
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FHR § 08 

Folkhälsostrategen informerar 

Tjejjouren Väst  

Ett avtal är nu klart att underteckna från båda parter gällande samverkan 

under de kommande tre åren. 

Delegationsordning  

När det gäller ansökningar till folkhälsorådet behöver delegationsrutinerna 

ses över ett både vad gäller belopp och tillvägagångssätt. Folkhälsorådets 

presidie tittar mer på detta på nästa möte den 19 april. 

 

Ansökningsmallar  
Även ansökningsmallarna för ansökningarna behöver ses över vilket även 

görs på nästa presidiemöte. 

Mall för Verksamhetsberättelse   

En ny mall/uppföljning för folkhälsoråden i Skaraborg ska tas fram i syfte 

att enkelt och överblickbart kunna följa upp folkhälsorådens arbete under 

det gångna året. Emma provar att fylla i det framtagna förslaget tillsammans 

med Mariestad och Karlsborgs kommuner för att använda denna mall från 

och med 2019, vilket ska underlätta uppföljning och likriktighet för 

uppföljning. 

________ 
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FHR § 09 

Tandhälsan hos barn och unga och tand-

borstning i förskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Till dagens sammanträde är Christina Prestgaard, verksamhetsutvecklare folk-
tandvården, hälsoodontologiskaenheten inbjuden tillsammans med bildnings-
chef Yvonne Kjell i Vara kommun att diskutera tandhälsan hos barn och tand-
borstning i förskolan. Folktandvården har tidigare diskuterat med Vara kom-
mun om arbetet med tandborstning i förskolan. Frågan har inte diskuterats 
under det senaste året i vår kommun medan många kommuner i Skaraborg 
använder metoden. 

En dålig tandhälsa hos små barn förknippas med smärta, dåligt självförtroende, 
undervikt och ibland matvägran. Det är inte alltid det upptäcks att det är tän-
derna det beror på. Det är viktigt med en tidig upptäckt hos barn för att kunna 
hjälpa och förebygga framtida problem. Att tvååringar har karies är inte bara ett 
problem i utsatta områden i storstäder, utan förekommer även i Vara. Det sen-
aste året har det också setts en försämring av tandhälsan hos sexåringarna. 
Förra året hade 27 % av treåringarna karies i Skaraborg, det märks att det är en 
socioekonomiskt skev fördelning med en ojämnlik tandhälsa. Det visar sig att 
81 % av treåringarna får hjälp två gånger per dag att borsta tänderna och av 
dessa har väldigt få karies, men de 19 % av barnen som inte får regelbunden 
hjälp med tandborstningen löper stor risk att utveckla karies och dålig tand-
hälsa.  

Fördelen med tandborstning i förskolan är att det är en arena nästan alla barn 
är på och därför går det att möjliggöra att alla barnen får borstat tänderna, även 
de 19 % som inte får tandborstning regelbundet annars. Det går till så att bar-
nen får borsta tänderna själva vid ett tillfälle per dag och tandborstarna förva-
ras på ställe barnen inte når mellan gångerna.  

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet tar del av informationen och tackar Christina Prestgaard för 
informationen och Yvonne Kjell tar med sig frågan om tandborstning i försko-
lorna till ett framtida förskolechefsmöte. Tandborstning i förskolan är extra 
viktigt för de 19 % av barnen som inte annars får borstat tänderna regelbundet. 

__________ 
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§ 10  

Övrigt 
Inga övriga ärenden på dagens sammanträde. 

__________ 


