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Miljö- och hälsorådets
arbetsordning
Antagen av Miljö- och hälsorådet
den 9 september 2019, § 19.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland har genom avtal med Dalslandskommunerna beslutat att i
samverkan driva och utveckla ett samordnat förebyggande arbete i kommunerna. Enligt avtalet ska det i
kommunen finnas ett tvärsektoriellt sammansatt forum för miljö- och hälsofrågor, i Mellerud kallat miljöoch hälsorådet.

Folkhälsoarbetets ansvarsnivåer
• kommunfullmäktige samt nämnderna har befolkningsansvaret för folkhälsan.
• miljö- och hälsorådet har en samordnande funktion för folkhälsofrågor och är
rådgivande/beredande till Kommunfullmäktige, förvaltningar och nämnder.

• förvaltningscheferna har utförandeansvaret för folkhälsoarbetet.
• miljö- och hälsorådets politiker har ansvar att föra sin nämnds/verksamhets talan i rådet och att
rapportera tillbaka till nämnd/verksamhet.

• folkhälsostrategen har en drivande och stödjande funktion för kommunen inom folkhälsoarbetet.

Miljö- och hälsorådets ansvarsuppgifter
• leda arbetet med att utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för folkhälsoarbetet, samt
verka för att implementera det nationella övergripande folkhälsomålet i kommunens ordinarie
arbete.

• ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i verksamheter och mål, för en bättre folkhälsa och
minska ojämlikheten i hälsa mellan olika grupper i samhället.

• revidera arbetsordningen i samband med ny avtalsperiod eller vid behov.
• besluta om fördelning av rådets ekonomiska resurser.
• bidra till att implementera de nationella och regionala folkhälsomålen i ordinarie verksamhet.
• lyfta fram folkhälsoaspekten i olika forum samt bidra till att kommunala beslut är förenliga med de
nationella, regionala och kommunala folkhälsomålen.

• hålla sig uppdaterat på ny forskning inom folkhälsoområdet.

Miljö- och hälsorådets sammansättning
Från kommunen:
kommunstyrelsens ordförande, kommunchef, folkhälsostrateg, en politikerordförande från respektive
nämnd samt förvaltningschef från respektive förvaltning.
Från norra hälso- och sjukvårdsnämnden:
två politiska representanter.
Övriga:
Primärvården, Folktandvården samt Polisen.
Övriga aktörer adjungeras vid behov.
Politikerna från kommunen har en personlig ersättare vardera. Politikerna från norra hälso- och
sjukvårdsnämnden har inga ersättare.
Alla ersättare har närvarorätt vid sammanträden.
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Arbetsformer
Miljö- och hälsorådet sammanträder fyra gånger om året enligt sammanträdesplan.
Sammanträdesschema för nästkommande år fastställs vid årets sista sammanträde.
Folkhälsostrategen ansvarar för kallelser och protokoll. Kallelse skickas ut senast sju dagar innan
sammanträde. Ett beredningsmöte hålls två veckor innan sammanträde. Ordföranden,
folkhälsostrategen och en politiker från hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar tillsammans för
dagordningen. Varje sammanträde protokollförs, justeras och expedieras. Om en ledamot är förhindrad
att närvara vid ett sammanträde skall hen meddela folkhälsostrategen och kalla in sin ersättare.

Folkhälsostrategens arbetsuppgifter
Tjänsten som folkhälsostrateg är centralt placerad under kommunstyrelsen. Folkhälsostrategen
arbetar på uppdrag av miljö- och hälsorådet samt kommunchef. Folkhälsostrategen har en strategisk
roll och fungerar som initiativtagare, konsult och stöd i utvecklandet av folkhälsoarbetet och bistå med
kompetens i det främjande och förebyggande folkhälsoarbetet, gentemot kommunens nämnder och
förvaltningar.

• ansvara för miljö- och hälsorådets budget samt uppföljning av ekonomi och insatser till
nämnden

• initiera och utveckla samarbeten mellan olika aktörer inom folkhälsoarbetet
• delta i relevanta nätverk på internationell, nationell, regional och lokal nivå
• dokumentera och sprida information om gjorda insatser
• ansvara för folkhälsoinformationen på Melleruds kommuns hemsida
• aktivt ta del av aktuell forskning och utveckling på folkhälsoområdet
• samordna insatser mellan olika aktörer på folkhälsoområdet

Ekonomi och avtal
Folkhälsoarbetet regleras i ett samverkansavtal som är upprättat mellan norra hälso- och
sjukvårdsnämnden (NHSN) och Melleruds kommun. Parterna svarar gemensamt för finansiering av
insatser utifrån de gemensamt framtagna målen samt lön och omkostnader för en heltidsanställd
folkhälsostrateg. Fördelningsprincipen är hälften vardera. Sammanträdesarvoden och i förekommande fall
reseersättningar betalas av respektive nämnd och följer kommunens regler för förtroendevalda.

