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Reglemente för folkhälsorådet
Kommunstyrelsens beslut § 123/19

§1

Syfte

Folkhälsorådet är ett samverkansforum för frågor som rör folkhälsa med uppdrag
att möjliggöra god och jämlik hälsa för befolkningen i Mariestads kommun genom
skapa att samhälleliga förutsättningar för goda livsvillkor och livsmiljöer.
Folkhälsorådet är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen, övriga nämnder och
sektorer i frågor som rör lokalt folkhälsoarbete och/eller påverkar folkhälsan.
Syftet med ett tvärsektoriellt politiskt folkhälsoråd är att underlätta samverkan
mellan kommun och region, mellan kommunala verksamheter samt mellan
kommun och civilsamhälle i frågor som rör hur samhällets utformning påverkar
befolkningens hälsa.

§2

Arbetssätt och arbetsuppgifter

Folkhälsorådets arbete regleras av ett samverkansavtal avseende lokalt
folkhälsoarbete upprättat mellan Mariestads kommun och östra hälso- och
sjukvårdsnämnden. Avtalet är ett ramavtal som tydliggör att folkhälsoarbetet ska
ses som ett strategiskt utvecklingsområde. Detta innebär bland annat att:


Folkhälsoarbetet ska vara långsiktigt och utgå från befolkningens behov



Folkhälsoarbetet ska ha tydliga mål och en tydlig uppföljning



Folkhälsoarbetet ska bygga på systematiska och målinriktade insatser,
integrerade i ordinarie verksamhet



Styrning och ledning av folkhälsoarbetet ska vara integrerat i kommunens
ledningssystem
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Folkhälsorådet ska leda folkhälsoarbetet i kommunen genom att:
 Ta fram mål/målsättningar och strategiska fokusområden
 Verka för att konsekvenser för folkhälsan belyses i nämndernas planering
och beslutsprocess
 Återrapportera till respektive nämnd från folkhälsorådets sammanträden
 Ansvara för uppföljning av folkhälsoinsatser
 Verka för tvärsektoriell samverkan när detta är lämpligt
 Ansvara för arbete med folkhälsofrågor av sektorsövergripande karaktär,
såsom suicidprevention.
Folkhälsorådet är en remissinstans i frågor som rör folkhälsan eller
folkhälsoarbetet i kommunen.
Folkhälsorådet ansvarar för att kommunens vision och mål för folkhälsoarbetet
blir känt hos kommunens nämnder, bolag och samt bland kommuninvånarna.
Folkhälsorådet/folkhälsostrategen ska informera kommunstyrelsen om hur
folkhälsoarbetet utvecklas i samband med att verksamhetsberättelsen för
förgående år och verksamhetsplanen för kommande år redovisas i kommunen.

§3

Sammansättning

Folkhälsorådet ska bestå av nio ledamöter varav östra hälso- och
sjukvårdsnämnden utser två ledamöter. Kommunstyrelsen utser tre ledamöter
varav kommunstyrelsens ordförande ska vara en. Utbildningsnämnden och
socialnämnden utser respektive nämnds ordförande samt vice ordförande till
ledamöter.
Kommunstyrelsen utser bland sina ledamöter ordförande i folkhälsorådet. Vice
ordförande är ledamot från östra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Ledamöter till folkhälsorådet utses av nämnderna i början av varje ny
mandatperiod.
Om en ledamot entledigas från sitt uppdrag ska nämnden utse en ny ledamot.
Ledamöterna ansvarar själva för att kalla ersättare vid sjukdom eller förhinder.
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Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta vid sammanträdet (eller
del av sammanträdet) tjänstgör den som varit ledamot i folkhälsorådet längst tid.
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid, ska den äldste av dem vara
ordförande.
Folkhälsorådet kan vid behov adjungera ytterligare personer.
Under folkhälsorådet finns en ledningstjänstemannagrupp som fungerar som en
länk mellan politiker och tjänstemän i folkhälsofrågor. Ledningsgruppen ansvarar
för att föra ut information och uppdrag ut i organisationen och till dess
samverkansytor. Ledningsgruppen ansvarar också för beredning och uppföljning
av folkhälsorådets beslut.

§4

Organisatorisk tillhörighet

Folkhälsorådet lyder organisatoriskt under kommunstyrelsen.

§5

Verksamhetsplan - verksamhetsberättelse

Folkhälsorådet tar fram verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Dessa
dokument ska därefter redovisas för östra hälso- och sjukvårdsnämnden samt för
kommunstyrelsen.
Folkhälsorådet ska redovisa nästkommande års verksamhetsplan för kommunen
respektive hälso- och sjukvårdsnämnden senast den 31 oktober.
Verksamhetsberättelsen ska redovisas senast den 28 februari.

§6

Finansiering

Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen svarar för gemensam
finansiering av folkhälsoverksamheten enligt gällande samverkansavtal.
Folkhälsostrategen ansvarar för budget enligt fastställd verksamhetsplan och
detaljbudget. Beslut om stöd till nya insatser fattas av folkhälsorådet efter
beredning i folkhälsorådets ledningsgrupp. Särskild delegation finns framtagen för
folkhälsorådets medel.
Folkhälsorådets budget ska användas till finansiering av folkhälsoinsatser enligt
antagen verksamhetsplan. Planen ska relatera till Mariestads kommuns och östra
hälso- och sjukvårdsnämnden styrdokument.
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Medlen ska ses som utvecklingsmedel och kan användas utifrån en av två
riktlinjer. Antingen ska medlen stötta i ett uppstarts- eller utvecklingsläge och det
ska då finnas en plan för hur arbetet på sikt, efter folkhälsorådets stöd, ska kunna
finansieras inom befintlig verksamhet. Folkhälsorådets medel kan också användas
till folkbildande/öppna aktiviteter, men då förutsatt att aktiviteten inte är riktad till
specifik målgrupp utan är öppen för allmänheten.
Eventuellt icke förbrukade medel återbetalas till respektive huvudman Önskan om
att föra över medel från ett år till det kommande hanteras enligt rådande
samverkansavtal.
§7

Sammanträden med mera

Folkhälsorådet sammanträder vid dagar och tider som rådet enats om.
Sammanträden planeras för hela året och folkhälsostrategen ansvarar för att
kallelse, ärendelista och handlingar skickas ut senast en vecka före
sammanträdestillfället.
Folkhälsorådets sammanträden är i första hand ett diskussionsforum för
folkhälsofrågor. Rådets synpunkter ska vara rådgivande för kommunstyrelsen och
övriga nämnder. Ärenden som rör verksamheter utanför folkhälsorådets
verksamhetsplan/budget ska alltid skickas vidare till berörd nämnd.
Folkhälsorådet har mandat att fatta beslut som rör den egna budgeten.
Folkhälsorådet kan också ge kommunchefen uppdrag.
Vid rådets sammanträden ska det föras protokoll som justeras inom 14 dagar från
sammanträdesdagen. Protokollet ska anslås på kommunens digitala anslagstavla.
Ersättare har rätt att närvara och yttra sig vid rådets sammanträden. Ersättarna har
dock inte rätt att medverka vid beslut om ordinarie ledamot är närvarande.
Frågor om jäv prövas med stöd av 6 kap 28-30 §§ kommunallagen.
Rådet får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande
och under förutsättningen att båda parter är representerade. Undantag kan göras
om ledamöter från östra hälso- och sjukvårdsnämnden inte kan delta och har
lämnat sitt medgivande till att sammanträdet ändå genomförs. Kravet på att minst
hälften av ledamöternas närvaro kvarstår dock.
När det gäller formalia kring när rådet fattar beslut ska 5 kap 52-56 §§
kommunallagen tillämpas.
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§8

Utbildning

I samband med ny mandatperiod erbjuds någon form av
introduktion/utbildning/workshop till nya och gamla ledamöter i folkhälsorådet.
Kostnaden för denna utbildning ryms inom folkhälsorådets budget.

§9

Arvoden och ersättningar

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till folkhälsorådets kommunala
ledamöter och ersättare enligt kommunens bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda. Ersättning administreras och betalas ut av respektive nämnd.
Ersättningar för hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter administreras och
betalas av östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

