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Uppdragsbeskrivning 

Diarienummer RS 2018-03565 

 

Västra Götalandsregionen 

Antagna av regionstyrelsen  

11 december 2018, § 347 

Uppdragsbeskrivning för regionstyrelsens 
beredning för folkhälsa och social hållbarhet 
Beredningarnas uppgift är att säkerställa beslutsunderlag, beslutsförmåga, 

genomförandekraft och att därigenom höja regionstyrelsens gemensamma 

kapacitet. Ett uppdrag i regionstyrelsens beredningar utgör ett särskilt ansvar för 

fördjupad kunskap och att bidra till ökad beslutskraft. Beredningarnas roll är att 

arbeta i ett brett perspektiv över nämndernas och styrelsernas ansvarsgränser. 

Beredningarnas ledamöter kan väljas dels ur regionstyrelsen, dels ur andra 

nämnder och styrelser. 

Västra Götalandsregionen ska med ökad intensitet verka för de sociala målen i 

FN:s Agenda 2030. Av central betydelse är främjandet av delaktighet i 

samhällslivet och förutsättningar för ett hälsosamt liv. Utgångspunkter är 

kunskapen om invånarnas hälsa och sambanden mellan folkhälsan och samhällets 

utformning. Demokratiska värden, som delaktighet och inflytande i samhällslivet 

och över sina egna livsvillkor, är avgörande för en god hälsa. 

Uppdrag 

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhets huvuduppgift är att bereda 

ärenden inför beslut i regionstyrelsen och rapportera sitt arbete till 

regionstyrelsen.  

 

Centrala frågor i beredningens arbete är att: 

  

 Stärka det långsiktiga och regionövergripande arbetet med folkhälsa 

och social hållbarhet i Västra Götaland.  

 Bevaka och särskilt uppmärksamma skillnader i livsvillkor och hälsa i 

Västra Götaland och dess betydelse för social hållbarhet och jämlik 

hälsa.  

 Verka för ett systematiskt folkhälsoarbete där de nationella 

folkhälsomålen ingår.  

 Bereda förslag inför regionstyrelsens beslut om utvecklings- och 

projektmedel och stöd till civilsamhället. 

 Samråda med berörda nämnder och styrelser och i förekommande fall 

med företrädare för kommuner, statliga myndigheter och det civila 

samhället. 

 Upprätta en struktur för hur möte och dialog ska ske mellan företrädare 

för det civila samhället och Västra Götalandsregionen. I detta ingår det 

övergripande ansvaret för att följa utvecklingen inom ramen för  

Överenskommelsen som Västra Götalandsregionen ingick med den 

sociala ekonomin/det civila samhället i december 2014.   
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Sammansättning och mandatperiod 

Beredningen ska bestå av ordförande, vice ordförande samt sju ledamöter och fem 

ersättare. 

 

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet följer regionstyrelsens 

mandatperiod. 

Arbetsformer 

Ordföranden leder beredningens arbete och sammanträden. Ordföranden ansvarar 

för att det finns en skriftlig kallelse till sammanträdet med uppgift om tid, plats 

och de ärenden som ska behandlas. Kallelse ska lämnas till varje ledamot och 

ersättare i god tid före sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas. 

Om ordföranden är förhindrad inträder i dess ställe vice ordföranden. 

 

Beredningen får behandla ärenden när fler än hälften av ledamöterna är 

närvarande. Vid omröstning bestäms utgången genom enkel majoritet. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

 

Vid ett sammanträde ska protokoll föras. Protokollet justeras av ordföranden och 

en ledamot. Beredningen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 

omedelbart. I sådant fall ska paragrafen redovisas skriftligt vid sammanträdet och 

justeras av ordföranden och en ledamot. 

Närvarorätt 

Regionstyrelsens ledamöter och ersättare har rätt att närvara vid beredningens 

sammanträden och delta i överläggningarna.  

 

Politiska sekreterare har rätt att närvara efter beslut i beredningen. Utöver detta 

får beredningen bestämma att annan får närvara vid sammanträde. Om beredning 

beslutar det får den som närvarar delta i överläggningarna.  

Samråd och avgränsningar 

Beredningen ska beakta om styrelsens övriga beredningar eller utskott eller andra 

nämnder och styrelser ska behandla ärendet samt ansvara för att samordning i 

gemensamma frågor sker. 

 

Beredningen ska söka former för ett nära samarbete med företrädare för det civila 

samhället i enlighet med den gjorda överenskommelsen. Företrädare kan kallas 

till samråd med beredningen. 
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