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Yttrande - Remiss Förslag om förändring av
folkhälsorådetråd
Region Hallands lokala nämnd i Hylte har erbjudits möjlighet att yttra sig över
demokratiberedningens förslag på förändring av folkhälsorådet och brottsförebyggande
rådet. Lokal nämnd Hylte är sammantaget positiv till att slå samman de två råden. Så väl
folkhälsofrågor som brottsförebyggande frågor är tvärsektoriella och berör invånarna i
kommunen i hög grad. Att slå samman råden kan leda till ett mer effektivt och strategiskt
arbete då frågorna angränsar till, och inte sällan överlappar, varandra. Nämnden har dock
några medskick i det fortsatta arbetet:
•
•
•

•
•

•

Ett lämpligt namn på det nya rådet är Folkhälso- och trygghetsrådet, som det heter
bland annat heter i Varberg.
Ett reglemente med tydlighet kring uppdrag, beredning och tjänstepersonsstöd är
angeläget.
Nämnden önskar att demokratiberedningen och kommunstyrelsen noga överväger
vad syftet med det nya rådet ska vara. Är rådets syfte enbart att vara ett
referensorgan och forum för information? Eller är syftet att uppnå samhandling
och förflyttning i frågorna? Syftet behöver vara tydligt för att avgöra lämpligt
uppdrag, arbetssätt och tjänstemannastöd samt lämplig representation.
Demokratiberedningen och kommunstyrelsen bör överväga vilken nämnd eller
styrelse som rådet organisatoriskt ska vara knutet till. Det bör även finnas en likhet i
struktur och beredning av alla råd.
Om kommunens övriga råd ska ha oförändrade uppdrag kan regelbundna,
gemensamma beredningar med samtliga råd övervägas. Rådens
verksamhetsområden överlappar varandra och har påverkan på t.ex. folkhälsan,
trygghet och delaktighet m.m. Ett konkret exempel är om råden fortsatt ska
genomföra trygghetsvandringar. Både tillgänglighetrådets- och pensionärsrådets
representanter har värdefull kunskap att bidra med i ett sådant arbete.
Det behöver finnas en definierad representation avseende så väl förtroendevalda
som tjänstepersoner. Samtliga kommunala nämnder behöver vara representerade,
gärna med en person från majoritet och en person från opposition. Det är
fördelaktigt om representanterna har beslutsmandat från sina nämnder. Region
Hallands lokala nämnd (eller motsvarande) behöver ha två förtroendevalda
representerade samt tjänsteperson. Lämplig representation från polismyndigheten.
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Om råden slås ihop behöver det övervägas hur dialogen med idéburen sektor och
näringslivet ska hanteras så invånarna även fortsatt ges möjlighet till delaktighet i
arbetet. En möjlighet är att skapa en ny struktur för dialog med
samhällsföreningarna, en annan är att ytterligare utveckla dialogen med idéburen
sektor och näringsliv för att även innefatta folkhälsofrågorna. Om råden slås ihop
med befintlig representation är risken att rollerna blir oklara samt att det blir svårt
att formulera ett reglemente och uppdrag som samtliga representanter kan bidra till.
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