
Bilaga

Reglemente för Haparanda folkhälso - och brottsförebyggande råd

§1
Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete

Rådet är ett organ för att lyfta folkhälso- och brottsförebyggande frågor och skapa samverkan
i kommunen. Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och informationsutbyte mellan
kommunens förvaltningar och organisationer i samhället.

§2
Syfte och mål

Rådet skall arbeta med frågor som påverkar hälsan och tryggheten för kommunmedborgarna
på ett positivt sätt.
Rådet skall bevaka läget i kommunen avseende folkhälao- och trygghetsfrågor och ta initiativ
till förbättringsåtgärder inom aktuella områden.
Rådet ska verka för att folkhälsoarbeteffngår som en naturlig del i den ordinarie
verksamheten både i och utanför kommunal förvaltning.

§3
Arbetsuppgifter
Rådets arbete skall utgå från de 11 nationella målen för folkhälsan, bilaga.
En folkhälao- och brottsförebyggande plan där Barnkonventionen och Kvinnokonventionen
beaktas tas fram för fastställande i kommunstyrelsen.
Rådet ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande inom prioriterade områden.
Rådet ska vara remissorgan i ärenden som berör folkhälsofrågor.
Rådet ska hållas informerat om planering, projekt och samhällsinsatser som rör folkhälsan.
Rådet ska stimulera olika aktörer att arbeta för en positiv hälsoutveckling bland
kommuninvånarna.
Rådet ska sprida kunskap om folkhälsöfrågornch samspelet mellan individens och samhällets
ansvar för hälsan.
Rådet- ska samverka med Torneå i folkhälso- och brottsförebyggande frågor.

§4
Organisation
Rådet lyder under kommunstyrelsen
Rådet sammanträder 4 gånger per år. Skriftlig kallelse och dagordning skickas till
ledamöterna senast en vecka före rådets såmmanträde.
Ordföranden leder arbetet och folkhälsosamordnaren är sekreterare i rådet. Rådets protokoll
som justeras av ordföranden delges ledamöterna, kommunstyrelsen och nämnder.
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§5
Sammansättning
De organ som ingår i rådet har arbetsuppgifter har beröringspunkter med rådets arbete.
I rådet ingår Haparanda stad med representant från Kommunledningsförvaltningen,
Socialförvaltningen, Barn -och ungdomsförvaltningen och Ungdomsrådet.
Organisationer i samhället som ingår är Arbetsförmedlingen, Folktandvården,
Försäkringskassan, Kriminalvården, Polisen, Svenska Kyrkan, Sverigefinska Folkhögskolan,
Tullen och Vårdcentralen.
Inom prioriterade arbetsområden kan rådet utse arbetsgrupper.
En permanent arbetsgrupp finns för brottsförebyggande frågor. Här ingår Kommunchef, chef
för Barn- och ungdomsfdrvaltning och Socialförvaltning, Områdespolis och ordförande i
Folkhälso -och brottsförebyggande rådet.

§6
Ekonomi
Haparanda stad bidrar med medel till rådets verksamhet samt en folkhälsosamordnare anställd
på 20 %.
Övriga deltagare bidrar med kunskap och kompetens tillsammans med sin personal och har
möjligheter att bidra med medel till vissa projekt som drivs i rådets regi.

§^
Fastställande av reglemente
Reglemente för rådet ska fastställas av kommunfullmäktige.
Ändring/revidering av reglemente kan aktualiseras av rådet eller kommunstyrelsen.
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