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Reglemente 

för folkhälsorådet i 

Karlsborgs kommun 



REGLEMENTE FÖR FOLKHÄLSORAoETI KARLSBORGS 
KOMMUN 

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan 
företrädare för kommunen, Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsnämnd 
för östra Skaraborg, primärvården och tandvården. 
Rådet är även rådgivande för kommunens nämnder och styrelser i frågor som rör 
folkhälso-arbetet. 

Syfte och uppdrag 

Rådet skall utgöra samverkansorgan för folkhälsoarbetet och; 
• Följa hälsoutvecklingen hos befolkningen 
• Ta fram mål och målsättningar 
• Verka för att konsekvenser för folkhälsan belyses i nämnders och styrelsers 

planering. 
• Ansvara för att kommunens vision och mål för folkhälsoarbetet blir kända hos 

kommunens nämnder och styrelser samt för kommuninnevånarna. 
• Vara remissinstans i frågor som berör befolkningens hälsa. 

Rådet har att följa "Avtal om lokalt folkhälsoarbete mellan Hälso- och 
sjukvårdsnämnden i östra Skaraborg och Karlsborgs kommun, 2012-01-01 - 2015-
12-31". 
Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 

Rådets organisation och sammansättning 

Representationen i folkhälsorådet skall utgöras av två ledamöter från hälso- och 
sjukvårdsnämnden och två ledamöter från kommunstyrelsen. 
Tjänstemannarepresentationen skall utgöras av kommunchefen, folkhälsoplaneraren 
samt vårdcentralchefen och tandvårdens klinikchef. 

I början av varje ny mandatperiod väljer hälso- och sjukvårdsnämnden samt 
kommunstyrelsen ledamöter till rådet. 

Rådet skall till ordförande välja en av de två ledamöter som kommunstyrelsen valt, 
och till vice ordförande skall väljas en av de två ledamöterna från hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 

Finansiering 

Kommunen och Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar gemensamt 
folkhälsoverksamheten enligt ovan angivet avtal om lokalt folkhälsoarbete. Rådet har 
mandat att fatta beslut som berör den egna budgeten. 



Rådets sammanträden 

Folkhälsorådet sammanträder de dagar och på de tider som rådet gemensamt 
beslutat. Rådets sammanträden skall beredas av ordförande och vice ordförande 
tillsammans med kommunchefen och folkhälsoplaneraren. Kallelse till möte skall 
sändas ut senast en vecka före aktuellt möte tillsammans med ärendelista och övriga 
handlingar. 

Rådet får besluta i ärenden då fler än hälften av ledamöterna och med representation 
från båda parter är närvarande. 

Vid rådets sammanträden skall det föras protokoll som skall justeras aven ledamot 
inom två veckor efter det att sammanträdet har ägt rum. Protokollet skall sändas till 
hälso- och sjukvårdsnämnden och till kommunstyrelsen samt publiceras på 
kommunens hemsida. 

Fastställas 

Reglementet fastställs av kommunfullmäktige. 


