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Arbetsordning för folkhälsoarbetet
Vimmerby kommun
Ansvarsnivåer för folkhälsoarbetet
 Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för folkhälsoarbetet
 Kultur- och fritidsförvaltningen har verksamhetsansvaret för
folkhälsoarbetet
 Förvaltningarna har utförandeansvaret för folkhälsoarbetet
 Samordnaren har en stödjande och samordnande funktion inom
kommunen som helhet
Syfte
Folkhälsoarbetet består av en operativ nivå med två beredande grupper bestående
av tjänstemän som har till uppgift att styra det konkreta, dagliga folkhälsoarbetet.
Samverkan- och folkhälsogruppen (SoF-gruppen): ska utveckla och samordna
det lokala folkhälsoarbetet utifrån de 11 nationella folkhälsomålen samt de 5
regionala målen för Kalmar län.
Lokala BRÅ (Lokala brottsförebyggande rådet): ska utveckla och samordna det
lokala brottsförebyggande arbetet.
Folkhälsoarbetet består också av en strategisk nivå där samordnaren ingår i
arbetsgrupper av mer övergripande karaktär.
Den strategiska nivån omfattar även ett folkhälsopolitiskt forum där politiken,
genom kommunstyrelsens arbetsutskott, nämndernas presidier, samt adjungerad
landstingspolitiker, samlas 4 halvdagar per år för att få information om och
diskutera folkhälsoarbetet samt fatta strategiska inriktningsbeslut, som förs
vidare för implementering till respektive berörd nämnd.
Verksamhet
SoF-gruppen ansvarar det dagliga, konkreta folkhälsoarbetet t.ex. genomförande
och uppföljning av folkhälsoplanen. Denna grupp har även har ett särskilt ansvar
för samverkan i barn- och ungdomsfrågor.
Lokala BRÅ (lokala brottsförebyggande rådet) ansvarar för kommunens
brottsförebyggande verksamhet.
SoF-gruppen och Lokala BRÅ är samarbetsorgan men innehar inte samma
beslutställning som en kommunal nämnd eller styrelse. De regleras inte av
kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.
Beslutande organ är Kultur- och fritidsnämnden.
Deltagarna i SoF-gruppen bär ett stort ansvar för att föra med sig aktuella frågor
till berörd nämnd/verksamhet.

SoF-gruppens uppgifter
 Verka för att det övergripande folkhälsomålet uppnås: Skapa
förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa för hela befolkningen
 Arbeta för att implementera de 11 nationella folkhälsomålen samt de 5
regionala målen för Kalmar län i kommunens ordinarie verksamhet.
 Ansvara för samverkan för barnens bästa med grund i barnkonventionen
 Informera om hälsoläget i kommunen
 Skapa och genomföra praktiskt hälsoarbete
 Samverka med hälso- och sjukvård, kommunen, föreningslivet,
folkrörelser, frivilligorganisationer, företag och kommunens invånare
 Utvärdera verksamheten med hjälp av indikatorer för varje
inriktningsmål.
 Årligen utarbeta en verksamhetsplan och en verksamhetsberättelse
 Lyfta fram folkhälsoaspekten inför politiska beslut
 Arbeta fram förslag till folkhälsoplan samt ansvara för att uppföljning
sker.
Lokala BRÅ:s uppgifter
 Organisera och planera det brottsförebyggande arbetet
 Samordna arbetet mellan olika aktörer
 Kartlägga och analysera brottsligheten
 Ta initiativ till brottsförebyggande aktiviteter/projekt
 Informera om det brottsförebyggande arbetet
Sammansättning
SoF-gruppen består av förvaltningscheferna för barn- och
ungdomsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen,
polisens teamchef samt hälsocentralens verksamhetschef.
De kan vid behov kalla in representanter från andra förvaltningar. Ordförande för
SoF-gruppen är kultur- och fritidsförvaltningens chef och sekreterare är
socialförvaltningens sekreterare.
Lokala BRÅ består av SoF-gruppen men kompletteras med representanter från
teknik- och serviceförvaltningen, risk- och sårbarhetssamordnare, Svensk Handel
samt Turistbolaget.
Lokala BRÅ sammanträder 4 gånger per år i samband med SoF-gruppens möten.
Folkhälsorådets nätverk
Folkhälsorådets nätverk (f.d. Folkhälsorådet storgrupp) skall även
fortsättningsvis fungera som en viktig kanal för informationsspridning och
kunskapsinhämtning. Här ingår representanter för landstingets olika
verksamheter, landstingspolitiker, folkhögskolan, ideella organisationer samt
flera av kommunens verksamhetsgrenar.
Denna grupp träffas efter behov.

Verkstäder
Tre arbetsgrupper, s.k. verkstäder, ska konkretisera arbetet med Folkhälsoplanen.
Verkstäderna är inte statiska arbetsgrupper utan arbetar på särskilt utsatt tid
utifrån Folkhälsoplanens mål. Fram t.o.m. 2010 skall verkstädernas arbete
inriktas mot följande prioriterade mål:
1) tobak, alkohol och andra droger
2) fysisk aktivitet
3) våld i nära relationer.
Samordnare
Kommunens samordnare för folkhälsa, brott- och drogförebyggande arbete
arbetar strategiskt med folkhälsoarbetet. Samordnaren bistår med
kunskapsspridning och presentation av metoder i det förebyggande och
hälsofrämjande folkhälsoarbetet. Samordnaren är ”projektledare” för
verkstäderna i deras arbete med genombrottsmetoden, är den som håller samman
arbetsprocessen samt verkar som stöd.
Ekonomi
T.o.m. april 2010 är samordnartjänsten en projekttjänst som stöds av medel från
statsbidrag. 100 000 kr är avsatta medel för aktiviteter, därutöver söks
projektmedel för olika aktiviteter.
Överenskommelse
Lokalt folkhälsoarbete regleras i avtal som har ingåtts mellan Vimmerby
Kommun och Folkhälsocentrum (Kalmar läns landsting). Parterna ansvarar
gemensamt för finansieringen av det lokala folkhälsoarbetet.
Eventuella arvoden och reseersättningar för ledamöter betalas av respektive
nämnd. Ledamoten ansvarar själv för att detta ombesörjs.
Antagande och ändring av reglemente
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