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Bestämmelser  
 
för Ydre kommuns Folkhälsoråd (FHR) 
 
Antagna av kommunstyrelsen 2020 -12-14 § 211 
 
Dessa bestämmelser är en sammanvägning av vad som normalt är ett reglemente där ett organs arbete, uppdrag 
och befogenheter beskrivs och en arbetsordning där formerna för arbetet nedtecknats. 
 
 
Bakgrund 
 
Den nationella Folkhälsomyndigheten är den myndighet som har i uppdrag att utveckla och 
stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former 
av hälsohot.  
 
Region Östergötland har ett länsövergripande ansvar att skapa förutsättningar i samhället för 
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 
 
Kommunerna i Östergötland och Region Östergötland har år 2017 enats om en gemensam 
folkhälsodeklaration för det fortsatta arbetet för en jämlik hälsa i länet samt att arbeta efter 
den regionala strategin Sätt Östergötland i rörelse. 
 
I alla länets kommuner organiseras även lokala Folkhälsoråd. 
 
 
1. Ändamål och uppdrag 
 
Folkhälsorådet (FHR) i Ydre ska samordna och leda det lokala folkhälsoarbetet. Rådet ska 
initiera och driva frågor som bidrager till kommunens arbete för att skapa förutsättningar för 
en god och jämlik hälsa hos invånarna i Ydre. 
 
Rådet är underställt kommunstyrelsen. 
 
Rådets uppgifter är vidare att: 

 verka för att den nationella och regionala folkhälsopolitiken i tillämpliga delar kommer till 
genomförande i det lokala kommunala med fleras arbete i Ydre. 

 samordna, samlat beskriva och följa upp de olika kommunala verksamheternas insatser 
inom folkhälsoområdet.  

 inspirera till och stödja insatser och åtgärder som i organisationer, föreningar och olika 
grupper av invånare främjar en god och jämlik hälsa. 

 samråda och samverka med lokala organisationer och föreningar som i sina verksamheter 
stöttar ett hälsofrämjande liv. 

 deltaga i regionala möten där övergripande folkhälsofrågor behandlas. 
 öka kunskapen om vilka faktorer som är av särskild betydelse för en god hälsa. 
 ta de initiativ till lokala undersökningar, analyser och studier som Rådet finner viktiga för 

fullföljandet av sitt uppdrag. 

 

 



 
 
Rådet har även att beakta och följa vad som framkommer i: 

 Agenda 2030-arbetet. 
 Undersökningarna om östgötarnas, vuxnas och ungdomars, hälsa. 
 Mätningarna av narkotika i avloppsvattnet. 
 ANDT-arbetet (Alkohol, Narkotika, Droger, Tobak). 
 Regionens folkhälsoarbete. 

 
2. Sammansättning och representation 

 
Rådet består av: 
 
1. Ordförande som utses av kommunens beslutande organ. 
2. Vice ordförande som utses av kommunens beslutande organ. 
3. Socialchefen eller den som denne utser. 
4. Skolchefen eller den som denne utser. 
5. Kostchefen eller den som denne utser 
6. Ydreskolans ungdomscoach 
7. Representant för regionens Vårdcentral i Österbymo 
8. Representanter för idrottsrörelsen i Ydre 
9. En representant från pensionärsföreningarna 
10. Elevrådet genom information till/från ansvarig lärare 

 
Rådet har rätt att adjungera ledamöter som inbjuds att deltaga vid Rådets möten. 
 
3. Sekreterare och samordnare 

 
Ydreskolans skolkurator är Rådets sekreterare. 
 
Folkhälsosamordnaren har till uppgift att sammanställa och förmedla information till 
kommunens verksamheter. Samordnaren ansvarar för handläggning av ärenden där 
verksamhets- och handlingsplan för folkhälsoarbetet är styrande. Samordnaren återrapporterar 
till kommunstyrelsen. 
 
4. Sammanträden och mötesformer 
 
Rådet bestämmer inför varje år tid och plats för sina sammanträden för det nästkommande 
året. Normalt ska rådet mötas minst en gång per kvartal. 
 
Kallelse till sammanträde skickas med e-post till ledamöter och inbjudna senast en vecka 
innan mötet.  
 
Mötena leds av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice ordföranden. Har både 
ordföranden och vice ordföranden förfall kan Rådet för enskilt sammanträde utse annan 
tillfällig ordförande. 
 
5. Samverkan  
 
Rådet ska samverka och samråda med organisationer och föreningar som på olika sätt kan och 
vill bidra till det lokala folkhälsoarbetet. 



 
 
 
Rådet bestämmer formerna för denna samverkan och samråd. 
 
 
6. Beslutsförhet 
 
Rådet är underställt och rapporterar till kommunstyrelsen. Rådets egna beslutsområde 
omfattar det som följer av dessa bestämmelser, särskilda uppdrag och anslag. Rådet ska lägga  
rekommendationer och förslag till kommunstyrelsen eller till den som har befogenheter och 
yttersta ansvar för åtgärder som berör Rådets uppdrag.  
 
7. Ekonomi 
 
Rådets årliga budget fastställs av kommunchefen efter kommunfullmäktiges anslagsgivning i 
varje års budget och verksamhetsplan eller på det sätt som för varje tid gäller för kommunens 
budgetprocess. 
 
8. Protokoll 
 
Vid rådets sammanträden ska föras protokoll. Protokollet justeras av ordföranden och 
ytterligare en ledamot.  
 
9. Delgivning 
 
Delgivning med Rådet sker med dess ordförande eller sekreterare. 
 
10. Undertecknande av handlingar 
 
Utgående brev och dokument som beslutas av Rådet ska undertecknas av ordföranden eller, 
vid förfall för denne, av den vice ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. 
 
 
_ _ _ _ _  
 
 


