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Revidering av regler för folkhälsorådet
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Reviderade Regler för folkhälsorådet antas.
Rätten att vid behov fatta beslut om den del av folkhälsobudgeten som avser strategisk och
övergripande planering eller samordning delegeras från kommunstyrelsen till enhetschef med
ansvar för folkhälsofrågor inom stadsledningsförvaltningen.
Rätten att vid behov fatta beslut om den del av folkhälsobudgeten som avser konkreta insatser
och samordning av operativt folkhälsoarbete delegeras till avdelningschef med ansvar för
folkhälsofrågor inom kultur- och fritidsförvaltningen.
Beslut i ekonomiska frågor ska ske i enlighet med dels folkhälsoavtalet och långsiktig
inriktning för folkhälsa och social hållbarhet, liksom i enlighet med den årliga handlingsplan
som fastställs av folkhälsorådet. Löpande samråd kring arbetets inriktning ska ske mellan
stadsledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. En samlad uppföljning görs
varje år och rapportering sker till kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt hälsooch sjukvårdsnämnden.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 24 augusti 2016 om nytt avtal med hälso- och sjukvårdsnämnden
om samverkan i det lokala arbetet för folkhälsa och social hållbarhet. Samtidigt beslutade
kommunstyrelsen om ny organisation för arbetet som innebär att budget för konkreta insatser
och samordning av operativt folkhälsoarbete förts över till kultur- och fritidsförvaltningen,
medan övergripande och strategiskt samordningsansvar finns kvar inom kommunstyrelsen
och stadsledningsförvaltningen. Som en följd av dessa förändringar behöver regler för
folkhälsorådet revideras och delegering av ekonomiska beslut förtydligas.
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 29 juni 2017.
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Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till beslut
Reviderade Regler för folkhälsorådet antas.
Rätten att vid behov fatta beslut om den del av folkhälsobudgeten som avser strategisk och
övergripande planering eller samordning delegeras från kommunstyrelsen till enhetschef med
ansvar för folkhälsofrågor inom stadsledningsförvaltningen.
Rätten att vid behov fatta beslut om den del av folkhälsobudgeten som avser konkreta insatser
och samordning av operativt folkhälsoarbete delegeras till avdelningschef med ansvar för
folkhälsofrågor inom kultur- och fritidsförvaltningen.
Beslut i ekonomiska frågor ska ske i enlighet med dels folkhälsoavtalet och långsiktig
inriktning för folkhälsa och social hållbarhet, liksom i enlighet med den årliga handlingsplan
som fastställs av folkhälsorådet. Löpande samråd kring arbetets inriktning ska ske mellan
stadsledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. En samlad uppföljning görs
varje år och rapportering sker till kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt hälsooch sjukvårdsnämnden.
Beslutsgång
Ordförande frågar om stadsledningsförvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att
så sker.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

Revidering av regler för folkhälsorådet
Förslag till beslut
Reviderade Regler för folkhälsorådet antas.
Rätten att vid behov fatta beslut om den del av folkhälsobudgeten som avser strategisk och
övergripande planering eller samordning delegeras från kommunstyrelsen till enhetschef med
ansvar för folkhälsofrågor inom stadsledningsförvaltningen.
Rätten att vid behov fatta beslut om den del av folkhälsobudgeten som avser konkreta insatser
och samordning av operativt folkhälsoarbete delegeras till avdelningschef med ansvar för
folkhälsofrågor inom kultur och fritidsförvaltningen.
Beslut i ekonomiska frågor ska ske i enlighet med dels folkhälsoavtalet och långsiktig
inriktning för folkhälsa och social hållbarhet, liksom i enlighet med den årliga handlingsplan
som fastställs av folkhälsorådet. Löpande samråd kring arbetets inriktning ska ske mellan
stadsledningsförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen. En samlad uppföljning görs
varje år och rapportering sker till kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt hälsooch sjukvårdsnämnden.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 24 augusti 2016 om nytt avtal med hälso- och sjukvårdsnämnden
om samverkan i det lokala arbetet för folkhälsa och social hållbarhet. Samtidigt beslutade
kommunstyrelsen om ny organisation för arbetet som innebär att budget för konkreta insatser
och samordning av operativt folkhälsoarbete förts över till kultur- och fritidsförvaltningen,
medan övergripande och strategiskt samordningsansvar finns kvar inom kommunstyrelsen
och stadsledningsförvaltningen. Som en följd av dessa förändringar behöver regler för
folkhälsorådet revideras och delegering av ekonomiska beslut förtydligas.
Beredning
Ärendet har beretts inom stadsledningsförvaltningen.
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Bedömning
Som en följd av både nytt avtal och förändring i organisation behöver Regler för Mölndals
folkhälsoråd (från 1 januari 2011) revideras. I nuläget pågår diskussioner om utveckling av
styrningen för folkhälsa och socialt hållbar utveckling från nästa mandatperiod. De
förändringar som föreslås i nuläget speglar dagens arbetssätt och avsikten är att de bör gälla
främst under en övergångsperiod. Vid nästa planerade revidering av reglementen behöver ett
tillägg även göras i reglemente för kommunstyrelsen, om kommunstyrelsens ansvar för att
leda och strategiskt samordna arbetet för folkhälsa och social hållbarhet.
Uppdrag och arbetsformer
I förslaget till nya regler överensstämmer beskrivning av rådets syfte med skrivningarna i det
nya samverkansavtalet. Skillnaderna mot tidigare är en starkare betoning på social hållbarhet
och strategisk samordning. Rådet ska initiera en långsiktig planering för folkhälsa och social
hållbarhet, samt varje år fastställa budget och verksamhetsplan.
Ledamöter
Beskrivning av rådets sammansättning är anpassad till rådets nuvarande utseende med enbart
förtroendevalda, totalt sju ledamöter, varav fem från staden och två representanter från hälsooch sjukvårdsnämnden. (Tidigare regler angav elva ledamöter varav fyra tjänstemän från
hälso- och sjukvård samt försäkringskassan.)
Löpande ekonomiska beslut
Förändring har gjorts i reglerna om beslut i ekonomiska frågor, enligt förslagen till beslut i
denna skrivelse. Enligt kommunallagen KL 6 kap 33§ får en nämnd uppdra åt ett utskott, en
ledamot, en ersättare eller en anställd hos kommunen att besluta å nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Som en följd av organisationsförändringen bör ansvaret
för löpande ekonomiska beslut inom folkhälsobudgeten delas mellan de ansvariga
verksamheterna. Organisationsförändringen som gäller från och med 2017 innebär att den
totala folkhälsobudgeten (2,4 mkr) fördelas så att kommunstyrelsen ansvarar för drygt en
tredjedel för strategiska ändamål och kultur- och fritidsförvaltningen för knappt två
tredjedelar för verksamhetsinsatser.
Expedieras till
Folkhälsorådet
Stadsledningsförvaltningen - Juridikavdelningen, Ekonomiavdelningen, Samordning för hållbarhet
Kultur och fritidsförvaltningen

Carina Nordgren
förvaltningschef

Jonathan Folkesson Lyons
enhetschef

