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Antagen av kommunstyrelsen 2016-12-19, § 220
Folkhälsoberedningens uppdrag och organisation
Sammansättning
Folkhälsoberedningen består av ordförande och vice ordförande i socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden samt oppositionsrådet. Ordförande i rådet
är kommunstyrelsens ordförande. Beredningen kan vid behov utökas med fler ledamöter, interna
eller externa aktörer.
Folkhälsoberedningen har möjlighet att tillsätta en tjänstemannagrupp med representanter från
samtliga förvaltningar.
Organisation
Folkhälsoberedningen lyder under Kommunstyrelsen.
Syfte
Folkhälsoberedningen ska driva ett strategiskt arbete utifrån kommunens folkhälsopolicy med
målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Arbetet ska utgå från de 11 nationella målområdena för folkhälsa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Delaktighet och inflytande i samhället
Ekonomiska och sociala förutsättningar
Barn och ungas uppväxtvillkor
Hälsa i arbetslivet
Miljöer och produkter
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Skydd mot smittspridning
Sexualitet och reproduktiv hälsa
Fysisk aktivitet
Matvanor och livsmedel
Alkohol, narkotika, doping och spel
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Uppgifter
Folkhälsoberedningen ansvarar för att bevaka och stimulera kommunens folkhälsoarbete utifrån
kommunens folkhälsopolicy och de 11 nationella målområdena för folkhälsa.
Folkhälsoberedningens uppgifter är bland annat:
-

Att årligen ta fram en sammanställning av kommunens folkhälsoarbete för redovisning i
kommunstyrelsen.
Att ta fram förslag till förvaltningsöverskridande aktiviteter och åtgärder inom
folkhälsoområdet.
Att initiera utbildningsinsatser inom identifierade områden på kommunen.
Att äska erforderliga medel av kommunstyrelsen för initierade åtgärder och
utbildningsinsatser.

Folkhälsoberedningen har ett förvaltningsövergripande perspektiv och arbetar med frågor där
minst två förvaltningar ingår. Beredningen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv för att öka
folkhälsan i kommunen.
Tjänstemannagruppen arbetar aktivt och fungerar som ett kunskapsstöd till
folkhälsoberedningen. Tjänstemannagruppen bereder ärenden till folkhälsoberedningen, bevakar
och initierar förvaltningsgemensamma åtgärder samt föreslår nya ärenden till
folkhälsoberedningen vid behov.
Uppföljning och utvärdering av arbetet
Utifrån folkhälsopolicyn mäter kommunstyrelsen och nämnderna effekten av sitt folkhälsoarbete
i sina nämndplaner. Dock kan folkhälsoberedningen välja ytterligare indikatorer att följa.
Uppdragsbeskrivning
Uppdragsbeskrivning för folkhälsoberedningen fastställs av kommunstyrelsen. Revidering av
uppdragsbeskrivning kan aktualiseras av folkhälsoberedningen eller kommunstyrelsen.
Protokoll
Vid folkhälsoberedningen ska protokoll föras. Protokollet ska justeras av ordförande och utsedd
ledamot. Protokoll skickas ut till alla nämnder för delgivning.
_____

