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1. Beredningens uppdrag 
Beredningen för folkhälsa ska bereda ärenden inom området folkhälsa ur ett 
medborgarperspektiv.  

2. Syfte med nämndberedningen 
Syftet med beredningen för folkhälsa är att identifiera befolkningens behov och lyfta 
förslag till insatser inom området folkhälsa.   

3. Tidsperiod 
Beredningen för folkhälsa väljs för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2026. 
 

4. Uppgifter 
Enligt kommunallagen 3 kap 5 § får en nämnd tillsätta de nämndberedningar som 
behövs för beredning av sina ärenden. En nämndberedning har enbart en beredande 
funktion och någon beslutanderätt kan inte delegeras till den.  
 

Inom ramen för sitt uppdrag ska beredningen, utifrån Region Västerbottens 

styrdokument och tilldelade resurser, belysa, lyfta, främja, utveckla och föreslå 

åtgärder för att förbättra folkhälsan i relation till prioriteringsprinciperna: människo-

värdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen; kostnadseffektivitetsprincipen.  

 

Uppdragsbeskrivningen innehåller löpande uppgifter för hela mandatperioden. Utöver 
det får beredningen årligen särskilda uppdrag i regionstyrelsens verksamhetsplan. 
 

 
Beredningen ska: 
 

• Vara referensorgan i de frågor som rör folkhälsa i Region Västerbotten. 
 

• Bereda de ärenden som ska beslutas av regionstyrelsen och som faller inom 
beredningens område.  

 

• På uppdrag av regionstyrelsen, utarbeta förslag till nya eller reviderade 
styrdokument inom folkhälsoområdet eller utföra andra utredningsuppdrag 
inom ramen för beredningens uppdrag.  
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• Följa och utvärdera de verksamhetsbidrag som ges inom ramen för folkhälsa 
 

• Återrapportera till regionstyrelsen hur verksamhetsmedlen fördelats samt 
använts av föreningen  
 

• Följa de länsorganisationer som får verksamhetsbidrag från styrelsens 
förvaltning 

 

• Företräda Region Västerbotten i de kommunala folkhälsoråden 
 

• Följa regionens folkhälsoarbete som sker i samverkan med lokala, regionala och 
nationella organ.  
 

• Bistå i utformningen av Uppdrag och regler för Hälsoval i de avsnitt som rör 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Syftet är att skapa 
förutsättningar för god hälsa för regionens medborgare.  
 

• Bistå i den årliga bedömningen av folkhälsoläget i Regionen som är en del av 
styrelsens årsrapport. Denna bedömning kan även lyftas in i 
samverkansstrukturen med länets kommuner, som underlag och utgångspunkt 
för strategisk samverkan 
 

• Bistå i framtagande av innehåll till regionstyrelsens nämndplan gällande avsnitt 
som rör folkhälsa.  

 

• Följa att jämställdhet och jämlikhet genomsyrar folkhälsoarbetet från analys till 
genomförande och uppföljning 

 
Beredningen ska till regionstyrelsen lämna förslag till beslut i ärenden som beretts av 
beredningen.  
 
 

5. Organisation och arbetsformer  
Beredningen beslutar om dess sammanträdestider. Sammanträdesplanen ska utformas 
så att den harmoniserar med regionstyrelsens sammanträdesplan.  
 
Vid behov kan ordföranden besluta om ytterligare sammanträde.  
 
Kallelse med dagordning ska skickas elektroniskt minst tre dagar innan sammanträdet 
äger rum till beredningens ledamöter och andra som är kallade att delta.  
 
Vid beredningens sammanträden ska sammanträdesanteckningar föras.  
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Beredningen lämnar sina förslag och synpunkter direkt till regionstyrelsen.  
 
Beredningen ska, vid behov, samverka med andra förvaltningar och organ i utförandet 
av sitt uppdrag. I övrigt avgör beredningen själva hur uppdraget ska genomföras. 
 
Ledamöter förväntas delta vid beredningens sammanträden och föra vidare synpunkter 
och förslag som lyfts i beredningen till sina partier. Ledamöterna förväntas också, när 
det är aktuellt, lyfta förslag i lämpliga instanser.  
 

5.1 Planering och återrapportering 

Beredningen upprättar årligen plan för verksamhetsåret.  
 
Beredningens rapportering sker i styrelsens delårs- och årsrapport.  
Beredningens sammanträdesanteckningar ska löpande delges regionstyrelsen. 
Beredningen kan även, vid behov, avrapportera muntligen till regionstyrelsen.  
 
Ordförande i beredningen ansvarar för att återrapportering sker.  

5.2 Tjänstepersonsstöd 

Regionstyrelsens förvaltningschef utser medarbetare som ska delta i beredningens 
sammanträden, vara föredragande och i övrigt stödja ordförande som verkställande 
tjänstepersoner.  
 
Nämndkansliet svarar för beredningens administration.  
 

6. Ekonomi  
Beredningens budget finns inom regionstyrelsens budgetram. Budgeten är avsedd för 
omkostnader för sammanträden och nödvändig kunskapsinhämtning.  
 

7. Ansvarig nämnd 
Ansvarig nämnd för beredningen för folkhälsa är regionstyrelsen som har det 
övergripande ansvaret för regionens folkhälsoarbete.  Regionstyrelsen fastställer 
beredningens uppdragsbeskrivning och beslutar om förändringar. 
 

8. Sammansättning 
Beredningen består av sju (7) ledamöter, varav en ordförande, en vice ordförande och 
en 2:e vice ordförande. 
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9. Val av ledamöter 
Regionstyrelsen väljer ledamöter till beredningen samt ordförande och vice 
ordföranden. Ordförande och ledamöter väljs för en mandatperiod.  
 

10. Dokumentets giltighet 
Uppdragsbeskrivningen gäller fram till och med den 31 december 2023.  
 
Ny uppdragsbeskrivning ska vara antagen av regionstyrelsen innan den 1 januari 2024.  

 
 


