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Reglemente för rådet för folkhälso- och brottsförebyggande
arbete
SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Kommunfullmäktige
2007-12-17, § 222
2009-05-25, § 69
2011-08-29, § 124
2013-02-25, § 28

§1

Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete
Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för
kommunen och offentliga aktörer för det lokala folkhälsoarbetet och det brottsförebyggande
arbetet.
Rådet är inte en kommunalt vald nämnd med beslutsbefogenheter.
§2

Syfte och mål
Rådets syfte är att främja hälsa och förebygga sjukdomar genom att skapa stödjande och
hälsofrämjande levnadsvanor, verksamheter och miljöer för kommuninvånarna och verksamma i
kommunen.
Rådets mål är att verka för de nationella folkhälsomålen genom att
angå och engagera kommuninvånarna och ge lust till delaktighet.
utgå från Nationella Folkhälsokommitténs mål.
utveckla samverkan mellan kommunen och andra myndigheter, organisationer och föreningar
som arbetar hälsofrämjande.
arbeta aktivt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande inom prioriterade områden och grupper.
Rådets övergripande mål är också att identifiera, analysera samt öka medvetenheten om olika
brottsförebyggande insatsers effekter och betydelse.
§3

Arbetsuppgifter
Folkhälsoarbetet ska ingå som en naturlig del i den ordinarie verksamheten både i och utanför
kommunal förvaltning.
En folkhälsoplan för det geografiska området ska tas fram för fastställande av
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kommunfullmäktige. I denna ska prioriterade områden och grupper lyftas fram.
För att beskriva hälsotillståndet i Svalövs kommun ska varje år ett välfärdsbokslut upprättas. Det
ska innehålla statistik från olika områden och ge indikationer om hälsoläget och hur det
förändras.
Arbetet ska också ske genom information till medborgarna samt genom samverkan med polisen i
både Svalövs kommun och i Söderåsens närpolisområde.
Rådet ska årligen också ta fram förslag till verksamhetsplan för det brottsförebyggande arbetet
för antagande i kommunstyrelsen, och denna ska följas upp och rapporteras till
kommunstyrelsen.
Från kommunens nämnder, bolag, beredningar och tjänstemän får rådet infordra de yttranden
och upplysningar som behövs för att rådet ska kunna fullgöra sina uppgifter.
§4

Rådets sammansättning
Rådet är organisatoriskt knutet till kommunfullmäktige.
Välfärdsberedningen, tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen, kommunstyrelsens
arbetsutskott, samhällsbyggnadsutskottet och socialnämnden utser en ledamot och en ersättare
vardera. I tre av organen utser majoriteten ledamoten och oppositionen ersättaren. I två av
organen utser oppositionen ledamoten och majoriteten ersättaren. Representant för AB
SvalövsBostäder kan adjungeras till rådet.
Ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige.
Dessutom äger Försäkringskassan, Region Skåne och Polismyndigheten rätt att delta i rådet
med ledamot och ersättare. Representant för kommunens företagshälsovård och
arbetsförmedlingen kan adjungeras till rådet.
§5

Organisation och arbetsformer
Till sekreterare i rådet förordnas en tjänsteman.
Rådet ska sammanträda två-fyra gånger/år, varav ett sammanträde ska hållas i anslutning till
kommunens budgetbehandling.
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller mer än hälften av
rådets ledamöter begär det.
Skriftlig kallelse och föredragningslista ska skickas ut till rådets ledamöter och till rådets ersättare
senast sju dagar före rådets sammanträde.
Handlingar och beslutsunderlag ska delges rådets ledamöter och ersättare i så god tid och på
sådant sätt att vidare information och behandling underlättas.
Ersättare från myndigheter som inte tjänstgör har rätt att delta på sammanträdet. Ersättare för
förtroendevalda har endast rätt att delta då ordinarie ledamot inte är närvarande.

Sida 3/3

Vid sammanträden förs protokoll justerat av ledamot. Protokollsutdrag sänds till dem som är
berörda av besluten. Fullständiga protokoll ska delges ledamöter och ersättare i rådet,
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
§6

Ekonomi
Till de valda kommunala representanterna utgår ersättningar enligt av kommunfullmäktige
fastställda regler för förtroendevalda.
Kostnaderna för detta belastar den myndighet, nämnd, styrelse eller beredning representanten i
rådet representerar.
§7

Ändring av reglemente
Förslag till ändring av detta reglemente kan initieras av rådet, kommunstyrelsen,
välfärdsberedningen, tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen, kommunstyrelsens
arbetsutskott, samhällsbyggnadsutskottet och socialnämnden
§8

Fastställelse
Reglemente för rådet ska fastställas av kommunfullmäktige.
§9

Utbildning
Ledamöterna i rådet ska få utbildning nödvändig för uppdragets fullgörande.

