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Arbetsordning Folkhälso Z (RUN/151/2015)
Ärendebeskrivning
I Jämtlands län råder politisk enighet om att skapa samhälleliga förutsättningar för att nå
målet om en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Detta manifesteras i att länets
politiker kraftsamlats kring en länsövergripande Folkhälsopolicy. Insatserna inom ramarna
för detta folkhälsoarbete ska bidra till en mer jämlik hälsa och skapa en framtidstro. För att
möjliggöra Folkhälsopolicyns intentioner har i enlighet med Folkhälsopolicyn ett
rådgivande politiskt nätverk etablerats. Folkhälsopolicyn utgör ett underdokument till den
Regionala Utvecklings Strategin (RUS).
En arbetsordning för Folkhälsopolicyns politiska- och tjänstemanna-nätverk, vilka antagit
namnet Folkhälso Z, har nu tagits fram. Arbetsordningen är utformad i samstämmighet
med övriga nätverks arbetsordningar

Beslutsunderlag
Arbetsordning för Folkhälsopolicyns politiska- och tjänstemannanätverk, (Folkhälso Z)

Förvaltningschefens förslag
1. Regionens samverkansråd godkänner Arbetsordning för Folkhälsopolicyns
politiska- och tjänstemanna-nätverk (Folkhälso Z)
2. Arbetsordning för Folkhälsopolicyns politiska- och tjänstemanna-nätverk
(Folkhälso Z) träder omedelbart ikraft.

I tjänsten
Anders Byström
Förvaltningschef

Utdrag till
Folkhälsopolitisk strateg Göran Hallman

Göran Hallman
Folkhälsopolitisk Strateg
Attraktion och Livsmiljö
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Dnr: RUN/151/2015

Arbetsordning för Folkhälsopolicyns politiska- och
tjänstemanna-nätverk (Folkhälso Z)
I Jämtlands län råder politisk enighet om att skapa samhälleliga förutsättningar för att nå
målet om en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Detta manifesteras i att
länets politiker vill göra en kraftsamling kring folkhälsoarbetet. Vårt gemensamma
folkhälsoarbete i länet ska främja social, psykisk och fysisk hälsa samt öka människors
välbefinnande. Därigenom ges människor ökade förutsättningar för stärkt självkänsla,
framtidstro och en känsla av sammanhang. Insatserna inom ramarna för detta
folkhälsoarbete ska bidra till en mer jämlik hälsa och skapa en framtidstro.
Folkhälsopolicyn blir därigenom ett politiskt dokument som uttrycker politiska
värderingar och fokuserar på förändringar av livsvillkor vilka påverkas genom politiska
beslut. För att möjliggöra Folkhälsopolicyns intentioner har ett rådgivande politiskt
nätverk etablerats. Folkhälsopolicyn utgör tillsammans med gemensam Hälso- och
Sjukvårdspolitik, underdokument till den Regionala Utvecklings Strategin (RUS).
Arbetsordningen omprövas vid ingången av ny mandatperiod eller om så krävs i
samband med revidering av Folkhälsopolicyn.
1. Ändamålet
Ett strategiskt val är att folkhälsopolicyn utgår från de faktorer som påverkar hälsan,
hälsans bestämningsfaktorer, istället för att utgå från sjukdom och hälsoproblem. Länets
politiker har därför gemensamt valt ut fyra viktiga insatsområden där bästa möjliga
effekt kan förväntas – trygga uppväxtvillkor, utbildning och arbete,
hälsofrämjande miljö samt delaktighet och inflytande.
Folkhälso Z utgör Jämtlands läns folkhälsopolitiska samrådsorgan för samtliga länets
kommuner, Region Jämtland Härjedalen samt privata aktörer med övergripande uppgift
att i samverkan löpande följa och aktivt driva folkhälsoutvecklingen inom ramen för den
gemensamt antagna Folkhälsopolicyn i länet.
Samverkan kan avse:
a. Mellankommunal, privat och regional samverkan och samarbete inom
Folkhälsopolicyns ram
b. Projektsamverkan/samarbete i specificerade projekt
c. Gemensamma bedömningar och analyser avseende Folkhälsopolicyns
genomförande och utfall avseende resultat av samverkan.
Postadress
Box 654, 831 27 Östersund

Besöksadress
Rådhusgatan 72

Webbadress
www.regionjh.se

2015-06-02

2. Representation
a. Politisk representation
Respektive kommun representeras av en ordinarie ledamot samt ersättare.
Region Jämtland Härjedalen representeras av två ledamöter samt ersättare. Ersättare har
rätt att närvara. Ordinarie ledamot ansvarar själv för att kalla in sin ersättare vid
förhinder.
Jämställdhet bör eftersträvas.
b. Tjänstemannarepresentation
Kommunerna representeras av en eller flera tjänstemän med ansvarsområde folkhälsa
från vardera kommunen.
Region Jämtland Härjedalen representeras av folkhälsopolitisk strateg samt samtliga
tjänstemän från Folkhälsocentrum.
Det privata folkhälsonätverket ”HälZa i Jämtland” erbjuds att representeras av en
representant.
Tjänstemän och andra aktörer med till Folkhälsopolicyn relaterade uppdrag adjungeras
till nätverket Folkhälso Z vid behov.
3. Ordförande, vice ordförande och sekretariat
Ordförande och vice ordförande väljs inom Folkhälso Z. En ska representera regional
nivå och en representera kommunal nivå. Uppdraget löper under mandatperioden.
Administrativa funktionen ansvaras för av folkhälsopolitisk strateg på Region Jämtland
Härjedalen.
4. Ansvar och mandat
Folkhälso Z har formellt rådgivande mandat inom de ramar som angetts i
Folkhälsopolicyn där parterna själva ansvarar för att beslut effektueras eller informeras
om i respektive organisation.
Regionala samverkansrådet är mottagare av överenskommelser/ rekommendationer
inför beslutprocesser på regional nivå.

5. Sammanträden
Folkhälso Z politiska gruppering sammanträder 4 heldagar per år. Folkhälso Z
tjänstemannagruppering möts därutöver 2 heldagar per år eller mer om så behövs.
Mötesformer och geografisk lokal ska anpassas efter deltagarnas behov. Digitala möten
ska stimuleras och besök i kommunerna ska värnas. Mötesplan fastställs vid sista mötet
varje kalenderår, samt vid första mötet vid ny mandatperiod. Handlingar inför
sammanträdena skickas ut senast 1 vecka innan mötet. Respektive berörd part ansvarar
själva för att anmäla frågor till sammanträdet i god tid. Samtliga möten ska
protokollföras och diarieföras.
6. Arbetsgrupper
Särskilda arbetsgrupper kan knytas till Folkhälso Z efter beslut.

7. Kostnader för deltagande
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Kostnader för deltagande faller på respektive deltagande myndighet/organisation om
inget annat anges.
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