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Handlingen publiceras
☐ Intranät X Stadens hemsida ☐ Annat:

Reglemente för Folkhälsorådet
Folkhälsorådet bildades 1996 och är ett samverkansorgan mellan Trollhättans
Stad och Västra Götalandsregionen.
Ett samverkansavtal, Samverkansavtal avseende gemensamma
folkhälsoinsatser i Trollhättans kommun (KS 2015/682) är tecknat mellan
Trollhättans Stad och Västra Götalandsregionens norra Hälso- och
sjukvårdsnämnd.

Folkhälsorådets syfte och arbetsuppgifter
1§
Folkhälsorådet är ett lokalt tvärsektoriellt forum med syfte att stötta
utvecklingen av det främjande och förebyggande arbetet i kommunen kring
social hållbarhet och folkhälsa. Folkhälsorådets uppgift är att följa
utvecklingen inom området och göra prioriteringar baserade på kommunala
och regionala styrdokument. Rådet ska stötta insatser kopplade till de
prioriterade inriktningarna och följa utfallet av dessa.
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Arbetsformer
Sammansättning
2§
Folkhälsorådet ska ha följande sammansättning:




Trollhättans Stad, tre förtroendevalda ledamöter
Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden, två ledamöter
Stående adjungerande
- En ledande tjänsteperson från varje kommunal förvaltning
- En ledande tjänsteperson från primärvården
- Polismyndigheten
- Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
- Tandvården

Vi strävar efter att få representanter från andra samhällsaktörer såsom
försäkringskassa, arbetsförmedling och frivilligorganisationer.
Ledamöterna från Trollhättans Stad ska utses av Kommunstyrelsen.

Organisation och arbetsformer
3§
Folkhälsorådet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen.
Ordförande skall utses av Kommunstyrelsen.
Sekreterare för Folkhälsorådet tillhandahålls av kontoret Tillväxt och
utveckling.
4§
Folkhälsorådet skall sammanträda minst fyra gånger per år.
5§
Ordföranden utfärdar en kallelse till varje sammanträde. Frågor eller ärenden
som representanterna i Folkhälsorådet vill ska behandlas av rådet bör ha
inkommit till folkhälsostrategen senast tre veckor före sammanträdet.
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Kallelsen går ut efter beredning av ordförande, vice ordförande samt
folkhälsostrategen.
Kallelsen ska vara skriftlig och ska vara mottagarna tillhanda senast 7 dagar
före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista samt
handlingar enligt ordförandens bedömande.
6§
Vid sammanträdena ska protokoll föras.
I protokollet ska Folkhälsorådets beslut redovisas, ställningstagande, initiativ,
förslag och synpunkter.
Protokollet ska justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot samt
tillställas Kommunstyrelsen, Folkhälsorådet och övriga berörda nämnder.
7§
Folkhälsorådet upprättar årligen förslag till fördelning av de ekonomiska
resurser knutna till gällande avtal med norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Budgeten fastställs av Kommunstyrelsen.
Sammanträdesersättning ska utges till de förtroendevalda politiker i
Folkhälsorådet som valts av Trollhättans Stad enligt det av
kommunfullmäktige fastställda reglementet för ersättning till
förtroendevalda.
8§
Folkhälsorådet äger rätt att hos Kommunstyrelsen framlägga förslag till
ändringar och kompletteringar av denna arbetsordning.

