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Arbetsordning i Folkhälsorådet
Ansvarsnivåer för folkhälsoarbetet
•
•
•
•
•

Fullmäktige, nämnder och utskott har ansvaret för folkhälsan i kommunen.
Folkhälsorådet har ett samordnande och prioriterande ansvar för folkhälsofrågorna
Folkhälsorådets politiker har ansvar att föra sin nämnds och sina verksamheters talan i
Folkhälsorådet samt att rapportera tillbaka till respektive verksamhet
Verksamhetscheferna har utförandeansvaret för folkhälsoarbetet inom sina
verksamheter. Kommunchefen har utförandeansvar även för de
kommunövergripande/gemensamma folkhälsoarbetet.
Folkhälsosamordnaren har en drivande, stödjande och samordnande funktion för
folkhälsoarbetet.

Folkhälsorådets sammansättning
Rådet består av 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare från respektive nämnd/utskott enligt
nedan, samt tjänstepersoner.
•
•
•

Ordförande från allmänna utskottet och ordförande från sociala- och utbildningsutskottet
och med ersättare från respektive utskott.
Kommunchef, verksamhetschefer, folkhälsosamordnare som ansvariga tjänstepersoner.
Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i rådet.

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett folkhälsoråd eller att vidare delta ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Vid förhinder ska ledamoten anmäla detta till
folkhälsosamordnaren.
Folkhälsorådet har rätt att vid behov adjungera tjänstepersoner från kommunal och
landstingsverksamhet myndigheter, företag, föreningar och ideella organisationer.
Syfte
•

Folkhälsorådet ska utveckla det lokala folkhälsoarbetet, initiera, driva och samordna för
Sorsele kommuns utveckling mot de nationella folkhälsomålet att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation.

Uppgifter och verksamhet
•

Verka för att implementera den nationella, regionala och lokala folkhälsopolitiken i
Sorsele kommuns ordinarie arbete.
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•
•
•
•

Aktivt leda arbetet för utveckling i verksamheter med att utforma övergripande mål,
riktlinjer och ramar. Vad som ska prioriteras i ett genomförande utifrån de olika
nämnderna.
Besluta om fördelning av rådets ekonomiska resurser och insatser kopplade till
resurserna.
Samverka med olika parter med ett befolkningsinriktat, hälsofrämjande och
förebyggande folkhälsoarbete.
Arbetet ska vara långsiktigt och strategiskt.

Folkhälsorådets behov av resurser beaktas i budgetberedningen.
Arbetsformer
•

Folkhälsorådet sammanträder cirka fyra gånger om året. Sammanträdesschema fastställs
vid årets sista sammanträde för nästkommande år.

•

Ordföranden ansvarar för kallelsen som skicks av samordnaren via e-post. Samordnaren
är rådets sekreterare. Utskick sker senast sju dagar innan sammanträdet. Kallelsen,
dagordning och ev ärenden för beslut bereds av folkhälsosamordnare.

•

Protokoll ska föras vid sammanträdena och delges ledamöter och ersättare i rådet,
kommunstyrelsens diarium, kommunens webbsida.

•

Folkhälsorådets ledamöter ansvarar för att utveckla folkhälsoarbetet och att det sker
kommunikation mellan rådet och respektive verksamhet och samverkan med samhällets
olika aktörer.

Samordnare
•

Fungera som initiativtagare och stöd i det främjande och förebyggande folkhälsoarbetet
i kommunen till exempel när det gäller att informera om utbildning och relevanta
metoder inom folkhälsans område.

•

Deltar i relevanta nätverk och arbetsgrupper.

•

Ansvara för Folkhälsorådets budget och administration samt uppföljning.

•

Arbeta på uppdrag av rådet och är placerad under kommunstyrelsen. Notering: I
tjänstemannaorganisationen är socialtjänstverksamheten en passande placering.

Ersättning
•

Sammanträdesarvoden och i förekommande fall reseersättning betalas av respektive
nämnd och följer kommunens arvodes- och ersättnings reglemente.
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Antagande av arbetsordning
•

Arbetsordningen fastställs av Kommunfullmäktige, för revidering ansvarar
kommunstyrelsen.

