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UTGÅNGSPUNKTER FÖR FOLKHÄLSOARBETET
Folkhälsoarbetet i Munkedals kommun bygger på ett samverkansavtal med norra
Hälso- och sjukvårdsnämnden. Avsikten med avtalet är att underlätta det
tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större
genomslagskraft.
Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är
”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen”.
En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt socialt
hållbart samhälle. Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och målinriktade
insatser för att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Arbetet
ska omfatta både hälsofrämjande och förebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska
bygga på långsiktighet och utgå från befolkningens behov.
Utöver detta reglemente finns en arbetsordning för folkhälsoarbetet i Munkedals
kommun som fastställs av folkhälsopolitiska rådet.

VERKSAMHETSOMRÅDE
1§
Folkhälsopolitiska rådet ska:
-

Med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, d.v.s. befolkningens
livsvillkor och levnadsvanor, identifiera behov och prioritera utifrån dessa.
Besluta om fördelning av rådets budget.
Verka för att folkhälsoarbetet bedrivs strategiskt inom kommunens ordinarie
verksamheter.
Bevaka, plädera för och lyfta fram folkhälsoaspekten i olika forum och inför
beslut.
Hålla sig uppdaterat på nya rön inom folkhälsoområdet.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET
2§
Folkhälsopolitiska rådet ska se till att folkhälsoarbetet bedrivs i enlighet med
samverkansavtalet mellan Munkedals kommun och norra Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
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Folkhälsopolitiska rådet ska årligen rapportera beslutad budget till norra Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Folkhälsopolitiska rådet ska årligen rapportera uppföljning av budget till
kommunstyrelsen och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

ARBETSFORMER
Sammansättning
3§
Folkhälsopolitiska rådet består av fem ordinarie ledamöter. Två av ledamöterna
utses från norra Hälso- och sjukvårdsnämnden och tre ledamöter utses bland
kommunstyrelsen ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsen utser också ersättare
för var och en av sina representanter.

Ordföranden
4§
Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i folkhälsopolitiska rådet.

Ersättare för ordföranden
5§
Vice ordförande väljs bland representanterna från norra Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan dela i ett helt sammanträde eller
i en del av ett sammanträde fullgör den till ålder äldste ledamoten ordförandens
uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får folkhälsopolitiska rådet utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524-180 00 • Fax 0524-181 74 • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se
Bankgiro 549-6260 • Organisationsnummer 21 20 00-1330

Inkallande av ersättare
§§ 6-9 Gäller ledamöter och ersättare valda från kommunstyrelsen i Munkedals
kommun.

6§
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska kalla in den ersättare som står i tur enligt kommunfullmäktiges
beslutade inkallelseordning.

Ersättarnas tjänstgöring
7§
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sin under pågående sammanträde träda in istället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Växeltjänstgöring
8§
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
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Yttranderätt
9§
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara på folkhälsopolitiska rådets
sammanträden, men ej delta i beslut.

Beslutsförhet
10 §
Folkhälsopolitiska rådet får besluta i ärenden bara när fler än hälften av
ledamöterna är närvarande.

Sammanträdena
11 §
Folkhälsopolitiska rådet sammanträder minst fyra gånger per år.

12 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast 7
dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den
till åldern äldste ledamoten göra detta.
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Protokoll
13 §
Protokoll ska föras vid sammanträdena. Protokollet delges ledamöter och ersättare i
folkhälsopolitiska rådet samt norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Protokollet justeras av ordföranden senast två veckor efter sammanträdet.
Folkhälsopolitiska rådet kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. En
sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan folkhälsopolitiska rådet justerar den.

Reservation
14 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas senast vid
justeringen.

Undertecknande av handlingar
15 §
Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av folkhälsopolitiska rådet ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden.

Arvode
16 §
Sammanträdesarvoden och i förkommande fall reseersättningar betalas av
respektive nämnd och följer respektive instans regler för arvoden.
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