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Syfte  
Det avtal som kommunen och regionen har tecknat för sitt samarbete avseende det lokala 

folkhälsoarbetet ligger till grund för detta reglemente. Reglementet fungerar som ett komplement till 

avtalet för att förtydliga folkhälsorådets roll i kommunen.  

 

Syftet med avtalet är att genom långsiktig samverkan främja en god och jämlik hälsoutveckling i 

befolkningen. Folkhälsorådet fungerar som ett samverkansorgan för kommunen och regionen och 

ska verka för att uppfylla syftet med avtalet.  

 

Uppgifter  
Folkhälsorådet ska leda folkhälsoarbetet i kommunen genom att:  

- Utgöra ett samverkansorgan för folkhälsoarbetet.  

- Fungera som ett rådgivande organ till kommunstyrelsen och för kommunens övriga nämnder 

och förvaltningar i frågor som rör folkhälsoområdet.  

- Fungera som remissinstans i frågor som berör befolkningens hälsa.  

- Följa hälsoutvecklingen i befolkningen.  

- Initiera och koordinera folkhälsoarbete utifrån den gällande verksamhetsplanen för rådet.  

- Till kommunfullmäktige föreslå vilka folkhälsoområden som de kommunala verksamheterna ska 

prioritera.  

- Hålla sig uppdaterade om hur verksamheternas arbete med de prioriterade folkhälsoområdena 

fortlöper, och vid behov uppmärksamma ansvariga på eventuella förbättringsmöjligheter.  

 

Organisation  
Folkhälsorådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 

  

Rådets sammansättning/arbetsformer  
Denna sammansättning gäller från och med mandatperioden som börjar år 2019.  

Folkhälsorådet består av sju ledamöter, varav fem är förtroendevalda i kommunen och två är 

förtroendevalda i östra hälso- och sjukvårdsnämnden (dessa två utses av östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden till att ingå i folkhälsorådet).  

Ur kommunstyrelsen utses tre ledamöter. Barn-, utbildning- och kulturnämnden och Vård- och 

omsorgsnämnden ska vara representerade i rådet. Ledamöterna ska väljas bland 

nämndernas/styrelsens ordinarie ledamöter. Varje ledamot har en ersättare från sin nämnd/styrelse. 

Till folkhälsorådet kan även en av kommunens ledamöter i tekniska nämnden adjungeras vid behov.   



   
                                                                                                                 

  

 

4 

 

Kommunfullmäktige ska utse en av kommunens förtroendevalda till ordförande och en av hälso- och 

sjukvårdsnämndens förtroendevalda till vice ordförande. 

Om en av kommunens ledamöter lämnar sitt uppdrag ska kommunfullmäktige utse en ny ledamot.  

 

De tjänstemän som är adjungerade i folkhälsorådet är kommunchef, vård- och omsorgschef, skol- 

och kulturchef och folkhälsoplanerare. Det är även önskvärt att cheferna för de lokala 

vårdcentralerna samt den lokala chefen för folktandvården är adjungerade i rådet.  

Tjänstemännen har inte fasta ersättare utan utser vid behov en ersättare som representerar den egna 

verksamheten.  

 

Folkhälsorådet kan vid behov adjungera in ytterligare personer.  

 

Sammanträden  
Tider  

Folkhälsorådet sammanträder fyra gånger per år, vid dagar och tider som rådet enats om. 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av rådets ledamöter begär det eller om 

ordföranden anser att det behövs. Sammanträden planeras för hela året.  

 

Beredning  

Folkhälsorådets ordförande, vice ordföranden, kommunchefen och folkhälsoplaneraren bereder de 

ärenden som ska till folkhälsorådet.  

 

Kallelse  

Folkhälsoplaneraren ansvarar för att kallelse, dagordning och handlingar skickas ut senast en vecka 

före sammanträdestillfället. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet.  

Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på dagordningen ska 

bifogas kallelsen.  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  

 

Beslut  

Rådet får besluta i ärenden då fler än hälften av ledamöterna och med representation från Gullspångs 

kommun och Västra Götalandsregionen är närvarande. 

 

Protokoll  

Vid rådets sammanträden ska det föras protokoll. Protokollet ska justeras inom 14 dagar.  

Protokollet justeras av ordföranden och ledamot. Ett fullständigt protokoll ska delges 

kommunstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden östra, samt publiceras på kommunens hemsida.  

Ersättare  

Ledamöterna ansvarar själva för att kalla ersättare vid sjukdom eller förhinder.  

Ersättare får delta på sammanträdena.  
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Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse  
Folkhälsorådet ska fastställa nästkommande års verksamhetsplan senast den 31 oktober. 

Verksamhetsplanen ska sedan redovisas för kommunstyrelsen och  östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden.  

 

Verksamhetsberättelsen ska tillhandahållas bägge parter senast den 28 februari.  

Till skillnad från de prioriterade folkhälsoområdena för verksamheterna avser verksamhetsplanen 

enbart planeringen för folkhälsorådets satsningar. Verksamhetsplanen kan därför även innehålla 

andra prioriteringar än de folkhälsoområden som prioriterats för de kommunala verksamheterna, 

såsom utvecklingsarbete inom andra områden.  

 

Ersättare för ordföranden  
Om varken folkhälsorådets ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i 

en del av ett sammanträde så utser rådet den äldste ledamoten till ordförande.  

 

Finansiering  
Fördelningsprincipen mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen för det lokala 

folkhälsoarbetet är att vardera part svarar för hälften av folkhälsorådets budget.  

 

Arvoden och ersättningar  
För kommunens förtroendevalda ledamöter och tjänstgörande ersättare utgår sammanträdesarvode 

och ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt kommunens bestämmelser om ersättning till 

förtroendevalda. Ersättning administreras och betalas ut av respektive nämnd.  

 

Arvode och ersättningar för östra  hälso- och sjukvårdsnämndens förtroendevalda ledamöter 

administreras och betalas ut av östra hälso- och sjukvårdsnämnden.  


