
 

  

  
 
Strömstads kommuns 

Styrdokument 
 

 
 

Arbetsordning Folkhälsoråd 
 
 
 
 
 

 
Dokumenttyp Arbetsordning 
Beslutande organ Folkhälsorådet 
Förvaltningsdel Kommunledningsförvaltningen 

Utvecklingsenheten 
Antagen 26-09-2016 
Ansvar Folkhälsostrateg         
Aktualitetsförklaras Vart fjärde år 

 
  

Dnr 2016-0407 



 

  

Arbetsordning för folkhälsorådet 
 
Folkhälsoarbetet i Strömstads kommun regleras via avtal mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd 
norra och Strömstads kommun. Avtalet gäller perioden 1 januari 2016 till 31 december 2019. 
Folkhälsorådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen, som har det övergripande 
ansvaret för folkhälsofrågorna i kommunen. 

Ansvarsnivåer för folkhälsoarbete 
o Fullmäktige/nämnder har befolkningsansvar för folkhälsa.  
o Folkhälsorådet har ett samordnat ansvar för folkhälsofrågor.   
o Förvaltningschefer, vårdcentralchefer samt tandvårdschef har utförandeansvar för 

folkhälsoarbetet. 
o Folkhälsostrategen leder och utvecklar kommunens strategiska arbete med folkhälsa. 

Uppdraget innebär att organisera, samordna och genomföra aktiviteter enligt 
gällande avtal  och årlig verksamhetsplan. 

Syfte 
Folkhälsorådet har som uppdrag att utveckla det lokala folkhälsoarbetet. Rådet ska driva 
Strömstad kommuns utveckling mot det nationella folkhälsomålet:  
att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.   

Uppdrag  
Folkhälsorådet beslutar om verksamhetsplan för det centrala folkhälsoarbetet. 
 
Folkhälsorådets ändamål : 

o att vart fjärde år ta fram och besluta om en folkhälsoplan med mål och inriktning för 
kommande mandatperiod utifrån gemensamt framtagna behovsbilder och 
prioriteringar. 

o att verka för implementering av de nationella och lokala folkhälsomålen i 
kommunens ordinarie arbete. 

o att bevaka, plädera för och lyfta fram folkhälsoaspekten i olika forum och inför 
beslut. 

o att utifrån folkhälsoplanen samordna, planera, initiera och förankra det 
kommunövergripande folkhälsoarbetet.  

o att utifrån avtalet mellan Strömstad kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnd norra 
arbeta för att förbättra folkhälsan för befolkningen inom kommunen samt aktivt 
verka för att minska ojämlikheten i hälsa mellan olika grupper i samhället.  

o att vara en remissinstans i ärenden som berör folkhälsofrågor. 
o att årligen redovisa en uppföljning av folkhälsoarbetet till kommunstyrelsen  
o att vartannat år upprätta en välfärdsredovisning 

Folkhälsorådets Sammansättning  
Rådet består av sju ledamöter; två representanter från Hälso- och sjukvårdsnämnd norra 
samt fem representanter från de kommunala nämnderna.  
Var och en av de kommunala nämndernas representanter har en ersättare.  
Enligt avtalet skall folkhälsorådet välja ordförande från kommunen och vice ordförande från 
hälso- och sjukvårdsnämnden.  



 

  

 
Presidium 
I folkhälsorådets presidium ingår ordförande, vice ordförande samt folkhälsostrateg. 
Presidiet förbereder folkhälsorådsmötena. Presidiet kan ges mandat och delegation av 
folkhälsorådet att fatta beslut i vissa frågor. 

Arbetsformer för folkhälsorådet 
Folkhälsorådet sammanträder fem gånger om året. Sammanträdesschema för 
nästkommande år fastställs vid årets sista sammanträde.  
 
Ordförande i rådet leder och ansvarar för kallelser och minnesanteckningar. Kallelse skickas 
senast sju dagar innan sammanträdet. Folkhälstrategen ansvarar för sekreterarskapet i 
rådet.  
 
Protokoll ska föras vid sammanträdena. Protokollet delges ledamöter och ersättare i rådet, 
kommunens nämnder och förvaltningar, kommunchef, avdelning Folkhälsa VG-regionen 
samt Hälso- och sjukvårdsnämnd.  
 
Deltagande politiker i rådet ansvarar för att ta med sig inspel från sina respektive nämnder 
till rådet samt att återföra rådets arbete tillbaka till dessa. 
 
Berörda tjänstemän/ personer/organisationer kan bjudas in till folkhälsorådets möten. Det 
kan ex. vara tjänstemän från verksamheterna, polis, försäkringskassa, apotek, kyrka, ideella 
föreningar. 
 
Styrgrupp folkhälsa 
Kopplat till folkhälsorådet finns en styrgrupp bestående av förvaltningschefer, kommunchef, 
personalchef, drogförebyggande samordnare samt folkhälsostrateg. Verksamhetschefer för 
vårdcentral och tandvård adjungeras vid behov. 
Syftet med styrgruppen är att skapa ett forum för folkhälsofrågor på verksamhets- och 
chefsnivå. För att lyckas med ett långsiktigt och hållbart folkhälsoarbete behöver frågorna 
hanteras regelbundet och strukturerat. Att samverka över förvaltningsgränser är en 
framgångsfaktor för folkhälsoarbetet. 
Styrgruppen sammanträder två gånger per år. Folkhälsostrategen kallar till möte samt leder 
mötet. Styrgruppen har möjlighet att inkomma med förslag till punkter att ta upp. 

Strateg 
Folkhälsostrategen leder och utvecklar kommunens strategiska arbete med folkhälsa. 
Uppdraget innebär att organisera, samordna och genomföra aktiviteter enligt gällande avtal  
och årlig verksamhetsplan. 
Verksamheten har ett tydligt främjaruppdrag och ett nära samarbete med 
kommunledningen övriga avdelningar och kommunens förvaltningar är en förutsättning. Det 
ligger i uppdraget att hitta bra samarbetsformer. 
Tjänsten är placerad under kommunstyrelsen. 
 



 

  

 
 
Folkhälsostrategen förväntas: 

o Arbeta med ett tydligt kund- och invånarperspektiv 
o Agera rådgivare i kontakten med övriga aktörer och intressenter 
o Aktivt samverka med lokala aktörer och intressenter  
o Tillse att folkhälsoarbetet utgår från gemensamt framtagna behovsbilder och 

prioriteringar 
o Ansvara för uppföljning och ekonomisk redovisning samt göra folkhälsoavtalet känt 

för samtliga medverkande aktörer 
o Agera projekt- och processledare i förekommande fall 
o Företräda kommunen i externa kontakter 
o Värna den interna samordnande funktionen för folkhälsa inom kommunens 

förvaltningar och verksamheter 
 
Uppdragsgivare: 

o Nämnderna genom folkhälsorådet 
o Förvaltningschefer, kommunchef, verksamhetschef för vårdcentraler samt 

tandvårdschef 
 
Folkhälsostrategen har delegationsrätt på att ta beslut om projektmedel på upp till ett halvt 
basbelopp. 

Ekonomi  
Folkhälsoarbetet regleras i det samarbetsavtal som är upprättat mellan Hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Strömstads kommun.  
Parterna svarar gemensamt för finansiering av folkhälsoarbetet: 

o Insatser utifrån de gemensamt framtagna målen  
o Lön och omkostnader för en heltid folkhälsostrateg 

Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för Hälso- och sjukvårdsnämnden  
och kommunen.  
 
Sammanträdesarvoden och i förekommande fall reseersättningar betalas av respektive 
nämnd och följer kommunens och regionens regler för förtroendevalda.  
 
 

Folkhälsorådet den 26 september 2016. 
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