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Arbetsordning för Folkhälsorådet i Orust kommun,
2011-2015
Folkhälsoarbetet
Folkhälsorådet arbetar för att förbättra folkhälsan på Orust och arbetar
utifrån följande styrdokument:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det nationella målet för folkhälsa och de 11 målområdena.
Västra Götalandsregionens folkhälsopolitiska policy
Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun
Översiktsplan 2009, Orust kommun
Kommunfullmäktiges budget och kommunstyrelsens Mål- och
inriktningsdokument
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohusläns Mål- och
inriktningsdokument
Avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden
Folkhälsoplan
Välfärdsredovisning
Handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot olyckor

Folkhälsorådet tar gemensamt fram prioriterade mål och fastställer en årlig
budget. En uppföljning lämnas årligen in till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Folkhälsosamordnaren har tillsammans med ordföranden till uppgift att
driva arbetet med att förbättra folkhälsan på Orust framåt och ta fram
underlag för prioriteringar. Folkhälsosamordnaren skall vara initiativtagare
och ett stöd för det förebyggande och hälsofrämjande arbete som
folkhälsorådet beslutar att genomföra.
Ansvaret för genomförande av insatserna ligger ute i verksamheter,
nämnder, utskott och beredningar med målsättningen att integrera
folkhälsoarbetet i kommunens alla delar.

Folkhälsorådet
Folkhälsorådet är sammansatt av politiska representanter och tjänstemän
inom kommunen och den lokala hälso- och sjukvårdsnämnden.
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Politiska representanter
Folkhälsorådet är sammansatt av ordförandena i Kommunstyrelsen (KS)
och KS verksamhetsutskott, miljö- och byggnadsnämnden och
Kommunfullmäktiges beredningsledare.
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) utser två representanter på lika
mandat till rådet. Ordförande är KS ordförande och vid förfall för denne är
utsedd HSN representant vice ordförande.
Tjänstemän
Verksamhetscheferna för verksamheterna för Lärande, Omsorg och
Samhällsutveckling, Räddningstjänsten, Primärvården, Folktandvården samt
folkhälsosamordnaren är tjänstemännen i folkhälsorådet. Övriga tjänstemän
adjungeras vid behov.
Folkhälsorådet har möte 6 ggr/år och folkhälsosamordnaren bereder
tillsammans med ordförande och vice ordförande dagordningen.

Ekonomi och avtal
Folkhälsoarbetet regleras i ett samarbetsavtal som är upprättat mellan
Hälso- och sjukvårdsnämnden och Orust kommun.
Parterna svarar gemensamt för finansieringen av folkhälsoarbetet
• Insatser utifrån de gemensamt framtagna målen
• Lön och omkostnader för en heltid folkhälsosamordnare
Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för Hälso- och
sjukvårdsnämnden och kommunen.
Sammanträdesarvoden och i förekommande fall reseersättningar betalas av
respektive nämnd eller verksamhet och följer kommunens regler för
förtroendevalda. Ordförande har tillsammans med folkhälsosamordnaren
ansvar för att insatserna ligger inom ramen för budgeten.
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Antagande av arbetsordning
Arbetsordningen fastställs av kommunstyrelsen.

…………………………..
Roger Hansson
Ordförande Folkhälsorådet

…………………………
Susanne Hafstad
Folkhälsosamordnare

ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvltningen
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