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Utgångspunkter för folkhälsorådet 
Folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun utgår ifrån ett avtal mellan 
Färgelanda kommun och Västra Götalands regions norra hälso- och 
sjukvårdsnämnd. Avtalet avser samverkan och samfinansiering av en 
folkhälsostrateg och folkhälsoinsatser i Färgelanda kommun. 
 
Avsikten med avtalet är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att 
få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft i folkhälsoarbetet. 
Folkhälsoarbetet ska innehålla långsiktiga, målinriktade och organiserade 
hälsofrämjande och preventiva insatser riktade till befolkningsgrupper eller 
hela samhället. Insatserna skall utgå från prioriterade insatsområden som i 
sin tur utgår från lokala behov. De områden som folkhälsorådet arbetar med 
ska bland annat ha stöd i kommunens mål- och resursplan, norra hälso- och 
sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument och Sveriges nationella 
målområden för folkhälsan. 
 
Enligt avtalet ska det finnas en aktuell arbetsordning, i Färgelanda kallat 
”Riktlinjer för folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun”. Denna ska ses över i 
samband med ny avtalsperiod. 

Deltagare i folkhälsorådet 
I folkhälsorådet ingår: 
 

 Tre förtroendevalda från kommunstyrelsen. En av dessa utses som 
folkhälsorådets ordförande. 

 Två förtroendevalda från norra hälso- och sjukvårdsnämnden. En av 
dessa utses som folkhälsorådets vice ordförande. 

 Kommunchef och sektorchefer. 
 Representant från Närhälsan. 
 Folkhälsostrateg. 

 
Folkhälsorådet har möjlighet att bjuda in andra aktörer som är aktuella för 
folkhälsoarbetet i kommunen att delta på rådets sammanträden. 
 
Förtroendevalda från kommunen har ersättare, om en ledamot är förhindrad 
att närvara vid ett sammanträde skall hen kalla ersättare samt meddela 
ordförande och folkhälsostrategen om detta. 
 
Folkhälsorådets presidium 
Folkhälsorådets presidium består av ordförande, vice ordförande och 
folkhälsostrateg. Presidiet ska sammanträda senast 7 dagar innan 
folkhälsorådets sammanträde. Presidiet kan ges mandat av folkhälsorådet att 
fatta beslut i vissa frågor. 
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Ansvarsnivåer och rollfördelning 
 
Kommunstyrelsen 
Folkhälsorådet lyder organisatoriskt under kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsen ansvarar för det övergripande folkhälsoarbetet. 
Kommunens förtroendevalda i folkhälsorådet utses av kommunstyrelsen. 
 
Folkhälsorådet 
Folkhälsorådet har en ledande samordnande funktion för folkhälsofrågor 
och är initiativtagare, förslagsställare och rådgivare till kommunstyrelsen. 
 
Folkhälsorådet ska arbeta för att folkhälsofrågor ska integreras i 
kommunens politiska och strategiska arbete, till exempel i kommunens mål 
och resursplan. Rådet ska arbeta för att ett folkhälsoperspektiv läggs på 
övergripande styrande dokument som till exempel kommunens mål- och 
resursplan och bokslut. 
 
Folkhälsorådet sammanträder fyra alternativt fem gånger per år. Mötesplan 
fastställs vid årets sista sammanträde för nästkommande år. 
 
Förtroendevalda i folkhälsorådet 
Ordförande ansvarar för dagordningen och kallelser. Kallelsen ska skickas 
senast 7 dagar innan sammanträdet. 
 
De förtroendevalda ansvarar att informera om folkhälsorådets arbete till 
respektive nämnd eller styrelse. De ansvarar även för att lyfta, 
medvetengöra andra samt diskutera ur ett folkhälsoperspektiv i politiska 
ärenden där det är lämpligt. 
 
Sektorchefer 
Samtliga aktörer i folkhälsorådet ansvarar för att integrera 
folkhälsoperspektiv i sin respektive verksamhet och synkronisera det med 
aktuella mål. 
 
Sektorcheferna ansvarar för att initiera och informera om folkhälsorådets 
prioriterade insatsområden inom respektive sektors ledningsgrupp. De har 
det övergripande ansvaret för folkhälsoarbetet inom respektive sektor. 
 
Folkhälsostrategen 
Folkhälsostrategen lyder direkt under kommunchefen och är rådgivande 
tjänsteperson till förtroendevalda och kommunens verksamheter inom 
folkhälsoarbetet. 
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Folkhälsostrategen är folkhälsorådets sekreterare. Folkhälsostrategen 
handlägger ärenden till folkhälsorådet, tar emot ansökningar om 
projektmedel och skriver tjänsteutlåtande som stöd till beslut för de 
förtroendevalda. Folkhälsostrategen ska vara behjälplig vid frågor om 
ansökningar till folkhälsorådet.  
 
Folkhälsostrategen ansvarar för att ta fram förslag på prioriterade 
insatsområden, ekonomisk redovisning samt under året följa upp de insatser 
som blivit beviljade medel. Vidare ansvarar folkhälsostrategen för att 
årligen sammanställa en uppföljning av folkhälsoavtalet. Uppföljningen ska 
lämnas till norra hälso- och sjukvårdsstyrelsen och kommunstyrelsen. 

Ekonomi 
Folkhälsorådets ekonomi regleras i samarbetsavtalet mellan norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Färgelanda kommun. Parterna svarar gemensamt för 
finansiering av folkhälsoarbetet, det vill säga lön- och omkostnader för 
folkhälsostrateg samt folkhälsoinsatser. Fördelningsprincipen är hälften 
vardera för norra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen.  
 
Sammanträdesarvoden och eventuella övriga ersättningar till ledamöterna i 
folkhälsorådets ersätts av respektive verksamhet. När folkhälsorådet 
beslutar att ledamöter skall delta i kurser, konferenser, seminarier etc. så 
bekostar folkhälsorådet eventuella anmälnings- och deltagaravgifter. 
 
Folkhälsorådet beviljar medel till projekt och insatser med tidigt 
förebyggande eller hälsofrämjande karaktär. Beslut om vilka insatser som 
får medel tas av de förtroendevalda i folkhälsorådet. 
 
Ansökan om projektmedel till folkhälsorådet skall beredas inom respektive 
sektor eller nämnd och skrivas under av sektorchefen, det är en fördel om en 
insats sker genom samverkan mellan flera verksamheter, nämnder och/eller 
sektorer. Ansökan till folkhälsorådet skall ske via aktuell 
ansökningsblankett. För projekt och insatser som löper över flera år skall 
medel i första hand beviljas från respektive års budget. Folkhälsorådet 
beviljar inte medel retroaktivt, medel till det som anses som ordinarie 
verksamhet eller vad som faller inom ramen för kommunens bidragsnormer 
för föreningar. 
 
Folkhälsorådet ska besluta om kommande års budget senast 1/12.
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