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Datum
2018-12-17

Diarienummer
LN HY180021

Hylte kommun
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Till samtliga nämnder och alla partier inför val av
ledamöter till Folkhälsorådet.
Folkhälsorådets uppgift är att skapa förutsättningar för ett välfungerande tvärsektoriellt
arbete kring frågor som rör social hållbarhet och folkhälsa i Hylte. Folkhälsorådet är ett
rådgivande organ utan ekonomiska medel där representanter från Kommunstyrelsen,
kommunens nämnder, Region Hallands lokala nämnd i Hylte samt tjänstemän från
kommunen och regionen lyfter upp och diskuterar folkhälsofrågor med strävan att finna
gemensamma områden att kraftsamla kring.

Rådets övergripande syfte
Folkhälsorådet ska verka för att bevara och utveckla hälsan samt minska skillnader i
livsvillkor och hälsa för invånarna i Hylte Kommun. Arbetet sätter medborgarens välfärd och
hälsa i fokus och riktar uppmärksamhet på insatser som bidrar till en ökad social hållbarhet.
Rådets organisation ska skapa förutsättningar för ett gemensamt, långsiktigt, målinriktat och
strategiskt arbete (Folkhälsorådets verksamhetsplan 2017-2018).

Arbetssätt
Folkhälsorådet ska:
 Sprida kunskap, följa, bidra, uppmuntra och engagera i arbete som rör folkhälsa och
social hållbarhet.


Arbeta för att barn- och ungaperspektivet uppmärksammas och tas i beaktande i de olika
sammanhang målgruppen berörs.



Stimulera till samverkan



Efterfråga tidiga insatser och att de insatser som görs är systematiska.



Folkhälsorådet kan i vissa fall fungera som styrgrupp för gemensamma projekt

Roller
Politikers roll är att:
 Påverka kommunala och regionala beslut i folkhälsoriktning genom att uppmärksamma
behov, initiera utvecklingsfrågor, efterfråga långsiktiga lösningar och systematiska
insatser.


Förmedla gemensamma överenskommelser och information mellan folkhälsorådet och
de nämnder de företräder, för att nämnderna i sin tur ska besluta i frågorna.
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Frågor som har lyfts i Folkhälsorådet under mandatperioden
Vid ingången av mandatperioden 2015 hade Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp)
och Hälsa på lika villkor/Folkhälsan i Halland (befolkningsstudie) nyligen genomförts, de
visade på behov av:
• Fritidsgård och insatser för förbättrade levnadsvanor; ANDT, fetma och övervikt, stärka
utbildningsnivå, psykisk hälsa och tillit.
När tillväxtstrategin för Halland skulle kompletteras lyfte Folkhälsorådet vikten av:
• Inkluderande arbetsmarknad, kompetens, tidiga insatser, viktprojekt, hälsoinsatser, rökfri
arbetsplats.
Rådet har under mandatperioden bland annat:
 Sammanställt en välfärdsredovisning för Hylte.
 Tagit fram en verksamhetsplan 2017-2018, se bilaga.
 Genomfört en kunskapsturné kring social hållbarhet och folkhälsofrågor i kommunens
nämnder och verksamheter.
 Deltagit i dialog kring kompletteringen av Tillväxtstrategin för Halland.
 Tillskrivit kommunen kring behovet av en samordningsfunktion kring ANDT frågorna.
 Svarat på remissen kring översiktsplanen i Hylte.
 Tagit del av information kring: struktur, roll och arbetssätt för rådet för social hållbarhet i
Falkenberg, Boost Hylte, Camp Vallsnäs, tillit, trygghet och brottsförebyggande arbete,
Strategi för hälsa, psykisk ohälsa, Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända
familjer i Hylte m.m.

Representation inför kommande mandatperiod
Vid Folkhälsorådets sista möte genomfördes en uppföljning av Folkhälsorådets
verksamhet under mandatperioden. Under punkten om roller diskuterades det att
rådet skulle få bättre genomslagskraft om det var någon av nämndernas ordförande
eller vice ordförande som deltar i rådet samt att det är en fördel om ledamöterna har
intresse för frågor om social hållbarhet och befolkningens hälsa.

Anna Roos
Ordförande i Folkhälsorådet

Janet Harrysson
Nämndtjänsteman Region Halland
janet.harrysson@regionhalland.se
Tel 0727-326040
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