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FHR § 21   

ÖHSN, kommunstyrelsen, kommunens 

nämnder och ledningsgrupp,folktandvården 

och närhälsan informerar 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Anita Persson (S) och Dan Hovskär (KD) berättar att kostnaderna för sjukre-
sor ses över, då de ökat mycket under det senaste året. Ur ett miljö- och eko-
nomiskt perspektiv vill man nyttja befintliga strukturer inom kollektivtrafiken i 
större utsträckning. Ett stadsbidrag har getts till hälso- och sjukvården för att 
öka tillgängligheten till barnhälsovård och folktandvård. Screening för att upp-
täcka livmoderhalscancer ska subventioneras. Man vill kartlägga vården för 
spelberoende i Skaraborg och det finns möjlighet att ta del av kartläggningen 
senare.  En överenskommelse har tecknats med Röda korset om stöd till flyk-
tingar när det gäller kris-  och flyktskador.    

Närhälsan 

Anna-Lisa Östergaard berättar att den 6-9 november startar influensavaccine-
ringen. Bemanningen på Närhälsan har klarats bra under sommaren. Närhälsan 
i Vara har 8 ST-läkare i utbildning. Vårdcentralschef har möjliggjort vidareut-
bildning av läkarna, en av de fasta läkarna är tillgänglig för handledning hela 
dagen. Avdelning psykisk hälsa är bra bemannad. Den 26 september tar När-
hälsan över ansvaret för vårdplaneringen i kommunerna, vårdplanering och 
SIPar (samordnad individuell planering). I kommunen finns en vårdplanerings-
sköterska och på Närhälsan finns två sköterskor. Det innebär mer hembesök 
för sköterskorna och hembesöken kan öka tryggheten och servicen framförallt 
för den äldre befolkningen. Den 26-28 september är personalen på Närhälsan 
på utbildning.  

Folktandvården 

Camilla Haraldsson berättar  att det skulle behövas ett par tandläkare till i 
Vara/Grästorp. Folktandvården har öppet för jour varje dag, man hinner med 
barn, äldre, frisktandvård och andra prioriterade grupper. Det som inte hinns 
med är nya patienter och undersökningspatienter. Flera gånger på året finns-
specialisttandläkare på plats i Vara. Tandvården i Vara- Grästorp jobbar lång-
siktigt med ”Rätt” rekryteringar . Positivt att folktandvården numera är med i 
familjecentralskonceptet. 
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Bildningsnämnden  

Irene Karlsson (C) berättar att en prioriteringsordning har fått göras av renove-
ringen av kommunens skolor. Flertalet stora renoveringar ska ske under de 
kommande åren. En bra struktur behöver göras för att undvika att behöva hyra 
moduler/baracker under tiden renoveringarna görs. Det är dags för förening-
arna i kommunen att söka föreningsbidrag. Ny bildningschef i Vara har rekry-
terats.   

Socialnämnden 

Agneta Edvardsson (M) berättar att det har varit en varm sommar på framför-
allt äldreboendena, men läget har varit under kontroll. Det har funnits vikarier 
under sommaren, men det finns inga marginaler för sjukskrivningar och oför-
utsedda händelser.   

Ledningsgruppen  

Socialchef Ylva Morén berättar att en workshop som hölls i våras ska minska  
skadegörelsen i kommunen. En styrgrupp inom detta projekt tittar på konkreta 
åtgärder som kan göras för att minska skadegörelsen framöver. En familjecen-
tral i Vara ska starta, men det tar tid då byggnads- och lokalfrågor måste utre-
das. På Vara kommuns hemsida finns en länk där kommunen önskar in syn-
punkter på iordningställandet av Torggatan och Drottninggatan. En överens-
kommelse om in- och utskrivningsvården har skrivits under. Det syftar till att 
öka flödet och få en säker och hållbar vårdkedja. Ett nytt datasystem ”Samsa” 
ska börja användas. Att ha vårdplanering hemma upplever många som positivt, 
men rutiner behöver ses över vad gäller vad läkare på sjukhus lovar patienten 
och vilka faktiska möjligheter som finns i kommunen, vad gäller hemvård och 
vårdplanering.  

Kommunstyrelsen 

Elof Jonsson (C) berättar att kommunen hade stabsläge i somras när det gäller 
de bränder som var. Polis, kommun och räddningstjänst gjorde en avstämning 
tillsammans klockan 11 varje dag för att ha beredskap för kriser och insatser. 
Sparbanksstiftelsen bidrog med 22 miljoner till att möjliggöra en så kallad 
blackboxbyggnad på Konserthuset. Fördelen med en blackbox är den är myck-
et flexibel och kan användas till mycket olika typer av verksamhet. 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Ingen representant på dagens möte.  

________ 

 

 

 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Folkhälsorådet 2018-09-14 4 

  Utdragsbestyrkande  4 

FHR § 22 

Rundvisning på Levene skola 
 

Örjan Petersson, lärare på Levene skola visar runt och berättar om skolan. 

På skolan går 145 elever i årskurs F-5. Skolan i Stora Levene har genomgått 
både renovering och ombyggnad under de senaste åren. År 2013 var ombygg-
nationen klar. Intrycket är att skolan har tysta, trevliga och välkomnande mil-
jöer för både pedagoger och barn att vistas i. Unikt med skolan är att det är en  
skolös skola, vilket bidrar till en tyst och lugn upplevelse. Planeringen av skolan 
med skolmat, idrott och andra rum och ytor inom skolans väggar gör att 
skorna inte behöver tas på vid förflyttning inomhus. Skolan har en fin matsal 
och maten lagas på plats. Det finns en viss svårighet med att rekrytera lärare till 
tjänster som inte är på heltid framförallt inom ämnen som musik, hemkunskap 
och idrott.  

Folkhälsorådet valde på dagens visning att inte titta på skolgård och utemiljö-
erna på grund av ihållande regn. Folkhälsorådet har dock under år 2016 och 
2017 bidragit till bland annat att möjliggöra byggnation av ett utegym/utebana 
och aktivitetsvagn. Även promenadslinga genom Levene som invigdes 2013 
har skett med stöd av medel från folkhälsorådet.  

Skolan är ihopbyggd med Levene Arena som är en stolthet för Stora Levene. 
Arenan stod färdigbyggd 2012, mycket med hjälp av ideella krafter av personer 
i Stora Levene. Den är ofta mycket fullbokad framförallt mellan klockan 17-21 
på vardagar. 

Folkhälsorådet tackar Örjan Petersson för visningen.  

_________   
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FHR § 23 

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 2018 och hur medlen använts inom de olika målområdena i verksam-
hetsplanen fram till och med sista augusti 2018. 

Budget:   472 000 kronor 

Förbrukat och reserverat:  465 000 kronor  

Kvar:        7 000 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. Inom det nya samverkansavtalet 2018-2021 för folkhälsa finns möjlig-
het att överföra medel som ej förbrukats under året till kommande år, under 
förutsättning att de kommer användas inom pågående projekt eller verksamhet. 

________ 
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FHR § 24 

Folkhälsoplan för 2019 

Folkhälsorådets beslut 

Folkhälsorådet antar förslaget till folkhälsoplan för 2019.  

Folkhälsostrategen ges i uppdrag att genomföra några redaktionella ändringar i 
folkhälsoplanen för 2019, samt skicka in folkhälsoplanen till östra hälso-och 
sjukvårdsnämnden.  

_________ 

Sammanfattning av ärendet  

Nuvarande folkhälsoplan gäller år 2016- 2018 och därför behöver en ny folk-
hälsoplan tas fram som gäller från och med år 2019.   

Folkhälsorådets behandling 

Folkhälsorådet diskuterar förslaget på folkhälsoplanen och anser att förslaget 
är bra, men några redaktionella ändringar behöver göras. 

_________ 
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FHR § 25 

Inkomna ansökningar 
 

Beslut 

Folkhälsorådet informeras om de ansökningar som inkommit till folkhälsorå-
det. 

 

Ansökan-
inkommen    
datum 

Belopp sökt Belopp beviljat Instans 

Prepkurs      
2018-05-24 

30 000 15 000 Presidiet FHR 
2018-08-29 

Tjejgrupp Näste-
gårdsskolan 
2018-08-27 

4 000 4 000 Folkhälsostrateg  
2018-08-28 

  

_________ 
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FHR § 26 

Folkhälsostrategen informerar 

Kamratstödjarna 

Kamratstödjarverksamheten har fått bidrag av folkhälsorådet för 2018. Två 
kamratstödjare arbetar på Nästegårdsskolan och Alléskolan. De är inbjudna till 
folkhälsorådets möte den 30 november för att berätta om sin verksamhet och 
hur de arbetat under hösten med eleverna på skolorna. 

Rätt Rätt- film 

Filmer är framtagna och eleverna har varit på studiebesök i Stockholm. Vid 
tillfälle skulle en av mellanmålsfilmerna kunna visas på kommunfullmäktige.  
Folkhälsostrategen tar kontakt med Ica och ser om det finns möjlighet att visa 
filmerna i fler sammanhang. 

AME 

Matutbildningen för AME pågår under hösten med 6 träffar med olika inne-
håll. Projektet utvärdera i början av 2019. 

Seniordag 

KRF i Vara har tagit kontakt med folkhälsorådet och vill anordna en seniordag 
under våren 2019. 

Healthy Cities  

Höstmötet är den 14-15 november 2018 i Stockholm. Emma och Irene åker på 
höstmötet. Även samhällsplanerarna ska bjudas med att delta.  

_________ 
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FHR § 27 

Övrigt 

1. Beslut 

2019-års första folkhälsoråd är den 8 februari klockan 08.30-12.00 

Ärende 

Folkhälsorådets möte i februari 2019 

Då Skaraborgsavdelningens chef för folkhälsa vill diskutera tillsammans med 
folkhälsorådet om framtida folkhälsoarbete behöver ett folkhälsoråd planeras 
in som inte sammanträffar med något annat folkhälsorådsmöte i Skaraborg i 
februari.  

_________ 

 

2. Beslut 

Möteslokal för folkhälsorådet är den 30 november på Närhälsan, Stora konfe-
rensrummet. 

Ärende 

Folkhälsorådet önskar förlägga folkhälsorådsmötena på lite olika platser i 
kommunen. 

__________ 


