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Folkhälsorådets organisation
Folkhälsorådet är ett (nätverk)samverkansorgan där ledningen för de kommunala utskotten,
styrelse och verksamhetsområden tillsammans med företrädare för Landstinget diskutera,
initiera, utveckla och planerar för insatser inom folkhälsoområdet. Övriga deltagare inbjuds
utifrån aktuella frågeställningar. Samverkan syftar till att främja människors hälsa och
livskvalité i Norsjö kommun. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vår vision är att ha
världens mest hälsofrämjande miljöer och en befolkning med världens hälsa 2020.
Förutom det 11 nationella folkhälsomålen som är antagna ingår även det förebyggande
arbetet kring ANDTS- och BRÅ (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel och
brottförebyggande).
Det folkhälsopolitiska programmet i Norsjö kommun visar på en uttalad vilja inför ett fortsatt
framtida folkhälsoarbete. Det är viktigt att folkhälsorådet och folkhälsofrågorna har en tydlig
koppling till kommunstyrelsen för att kunna samordna det förebyggande arbetet, ge
legitimitet åt arbetet samt ge tydliga riktlinjer.
Folkhälsorådet svarar för att det folkhälsopolitiska programmet kommer till användning och
är en drivande part i folkhälsofrågor. En viktig roll är att stödja arbetet i folkhälsofrågor vad
gäller tillvägagångssätt, utvärdering, uppföljning samt inspirera och verka för en bred
förankring och gott samarbete med olika aktörer
Folkhälsorådet träffas 4 gånger per år.
Inrapportering av genomförda aktiviteter utifrån prioriterade målområden sker till
folkhälsorådet i februari månad.
Folkhälsorådets roll:
I folkhälsorådet ingår politiker från kommunens utskott och styrelse samt representanter
från nämnd för folkhälsa och primärvård för Norsjö/Skellefteå samt verksamhetschefer,
folkhälsosamordnare och chef för hälsocentral och folktandvård. Ordförande för
folkhälsorådet är kommunstyrelsens ordförande. Vid behov adjungeras andra beroende på
frågornas art. Representanterna har till uppgift att implementera de prioriterade områdena i
respekt organisationer/verksamheter. Cheferna ansvarar för folkhälsoarbetet inom
respektive verksamhet/områden samt ger möjlighet till verksamheterna att kooridinera och
utveckla tvärsektoriella folkhälsoinsatser.
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Folkhälsorådet har till uppgift att:
 Följa och analysera hälsoutvecklingen hos kommunens invånare.
 Lämna årligen förslag på prioriterade målområden och inriktning för folkhälsoarbetet
som bygger på hälsoläget i kommunen till kommunstyrelsen/fullmäktige att anta.
 Hålla sig uppdaterad om hur verksamheterna arbetar med målområdena
fortlöpande, och vid behov uppmärksamma ansvariga på eventuella
förbättringsmöjligheter.
 Folkhälsorådet avrapporterar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1gång
per år i form av uppföljning av insatser och aktiviteter kring de prioriterade
målområdena.



Följa upp arbetet med det folkhälsopolitiska programmet
Revidera det folkhälsopolitiska programmet vid behov

Styrgrupp/arbetsgrupp för folkhälsan
Styrgruppen förbereder tillsammans de frågor som ska tas upp i folkhälsorådet. Gruppens
representanter består av verksamhetschefer och chef för hälsocentral samt
folkhälsosamordnaren. Styrgruppen/arbetsgrupp för folkhälsan har även förutom de 11
nationella målen att i det alkohol- drog och brottsförebyggande arbetet uppgift att fokusera
på barns/ungdomars sociala situation och att arbeta med trygghetsfrågor för samtliga
medborgare i kommunen. De har till uppgift att implementera de prioriterade områdena i
respektive verksamheter samt följa upp de aktiviteter som genomförts. Cheferna ansvarar
för folkhälsoarbetet inom respektive verksamhet/område.
Styrgruppen för folkhälsan träffas 6-8 gånger per år beroende på frågornas art.

Politisk representation i det lokala folkhälsorådet
Ordf. Kommunstyrelsen
Ordf. Omsorgs-och utbildningsutskottet
Oppositionen
Bygg och miljönämnden Norsjö/Malå
Ordf. Folkhälsonämnden Norsjö/Skellefteå
Vice. Folkhälsonämnden Norsjö/Skellefteå

Ordförande

Ersättare för de politiska representanterna:
Kommunstyrelsen
Omsorgs- och utbildningsutskottet
Bygg och miljönämnden
Tjänstemän:
Folkhälsosamordnare
Verksamhetschef kommunal utveckling
Verksamhetschef Utbildning
Verksamhetschef vård och omsorg
Chef hälsocentral
Chef Folktandvården
Bygg- och miljösamordnare
Hälsoutvecklare VLL
Adjungerade vid behov
Representanter i den lokala styrgruppen för folkhälsan:
Verksamhetschef kommunal utveckling
ordförande
Verksamhetschef Utbildning
Verksamhetschef Omsorg
Chef hälsocentralen
Folkhälsosamordnare
Adjungerande vid behov

