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Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-11, § 22

Flik 3.32

Reglemente för Vingåkers hälso- och trygghetsråd
§ 1 Syfte

Syftet med hälso- och trygghetsrådet är att bedriva ett långsiktigt arbete för att
främja hälsa och trygghet samt att förebygga ohälsa. En viktig aspekt i detta arbete
är samverkan med andra aktörer.
Rådet består av ett övergripande råd med operativa arbetsgrupper under sig. Det
övergripande rådet består av politiker och har till uppgift att utifrån underlag
prioritera vilka områden som ska fokuseras på det närmsta året. Utifrån dessa
prioriteringar bildas det arbetsgrupper som utför det operativa arbetet. Dessa
består av tjänstemän och extern sektor. Dessa grupper har tydliga perspektiv
såsom exempelvis barn- och ungdom eller brottsförebyggande. Rådet ska i så stor
utsträckning som möjligt använda sig av redan idag existerande arbetsgrupper
såsom FUG (Förebyggande UngdomsGruppen) eller BRÅ.
§ 2 Uppgifter

Hälso- och trygghetsrådet arbetar på en strategisk nivå och har möjlighet att
tillsätta en beredningsgrupp. Hälso- och trygghetsrådet ska planera arbetet utifrån
länets folkhälsostrategi, kommunens vision, kommunens styrmodell,
kommunprofilen för folkhälsa, samverkansavtalet med polisen osv.
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Utifrån detta skrivs en handlingsplan för rådets arbete där prioriterade områden
och mål för dessa bestäms. Förslagsvis ska det inte finnas fler än fyra prioriterade
områden åt gången. En kostnadsuppskattning ska finnas bifogad till de tänkta
aktiviteterna.
Rådet tillsätter arbetsgrupper som ska arbeta operativt med de prioriterade
områdena. Grupperna ska i så stor omfattning som möjligt vara idag redan
existerande arbetsgrupper.
Det övergripande perspektivet som rådet, handlingsplanen och arbetsgrupperna
utgår ifrån är folkhälsa.
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Specificering av uppgifter:
- Att bedriva ett långsiktigt arbete som ska främja hälsa och trygghet samt
förebygga ohälsa.
-

Följa utvecklingen hälsa/trygghet hos kommuninvånarna.

-

Arbeta fram förslag på prioriterade områden som kommunen ska arbeta
särskilt med.

-

Upprätta en handlingsplan utifrån de prioriterade områdena.

-

Inrätta arbetsgrupper för prioriterade områden.

-

Initiera och utvärdera gemensamma insatser

-

Samverkan mellan kommun och externa aktörer

§ 3 Organisation

Hälso- och trygghetsrådet lyder organisatoriskt under Kommunstyrelsen.
§ 4 Sammansättning

Ledamöter i rådet är ordförande och vice ordförande i socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden, med kommunstyrelsens
ordförande som ordförande i rådet. Dessutom erbjuds en landstingspolitiker plats
i rådet. Deltar gör även folkhälsosamordnare samt sekreterare.
Vid tillfälle då en ledamot inte kan delta i rådet så går respektive ersättare från
respektive utskott in och ersätter.
§ 5 Arbetsformer

Hälso- och trygghetsrådet träffas minst tre gånger/år.
§ 6 Arbetsgrupper

-

Består av tjänstemän och extern sektor.
Utför det praktiska arbetet.
Arbetar utifrån ett folkhälsoperspektiv.
I varje grupp ska det finnas en samordnare (förslagsvis alltid en kommunal
tjänsteman).
- Viktigt att personer som sitter i arbetsgruppen har mandat från sin
verksamhet.
Exempel på arbetsgrupper som andra kommuner har haft är: trygg och säker
livsmiljö, brottsförebyggande arbete, barn och ungdom, äldre osv.
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§ 7 Ersättningar

Arvode utgår till kommunens representanter vid Hälso- och trygghetsrådets
sammanträden enligt bestämmelser om ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda. Respektive nämnd står för arvodering av ledamöterna.
§ 8 Fastställande av reglemente

Reglemente för det hälso- och trygghetsrådet ska fastställas av
Kommunfullmäktige. Ändring/revidering av reglemente kan aktualiseras av hälsooch trygghetsrådet eller Kommunstyrelsen.
§ 9 Protokoll

Vid hälso- och trygghetsrådets sammanträden ska protokoll föras. Protokollet ska
justeras av ordförande och utsedd ledamot. Protokoll skickas ut till alla nämnder
för delgivning.
__________
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