
 
 
 
Arbetsordning för Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete (NSFG)  
 
 
Syfte  
Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) är inrättat för att genom 
erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning stärka engagemanget kring jämställd och jämlik 
hälsa och på så vis bidra till en förbättrad och mer jämlikt fördelad hälsa i länet.  
 
NSFG:s arbete ska också säkerställa att Region Gävleborg alla länets kommuner har politiker 
med kunskap om folkhälsofrågor.  
 
Åtaganden 
NSFGs åtaganden är att:  
 

• Driva frågan om jämställd och jämlik hälsa 
 

• Hålla sig uppdaterad av det arbete för jämställd och jämlik hälsa som pågår i länet på 
lokal och regional nivå samt ha kännedom om nationella och internationella större 
händelser inom området som rör jämställd och jämlik hälsa  

 
• Hålla sig uppdaterad av utvecklingen av nivå och fördelning av hälsa i länet, utifrån 

folkhälsoprogrammets mål och målområden 
 
Uppgifter 
NSFGs uppgifter är att: 
 

• Verka för samverkan i strategiskt utvecklingsarbete för att förbättra befolkningens 
hälsa med utgångspunkt i det regionala folkhälsoprogrammets övergripande mål om 
god, jämställd och jämlik hälsa, samt de prioriterade målområdena: Delaktighet och 
inflytande i samhället, Ekonomisk och social trygghet samt Barn och ungas 
uppväxtvillkor  
 

• Samverka med andra i strategiska frågor som rör folkhälsa 

 
• Ta del av information om kommande undersökningar samt ta del av, och sprida 

resultat av, genomförda undersökningar 
 

• Ta del av och sprida information om nya och pågående arbeten från respektive 
organisation 

 
• Vid kännedom om utlysningar av medel, sprida dessa i nätverket 



  

 
• Ta del av och sprida information om kommande nationella, regionala och lokala 

konferenser och seminarier 
 

• I respektive lokala styrelser/råd sprida information och kunskaper som delges vid 
NSFG 

 
• Ha en aktiv dialog med samordnande/strategisk folkhälsofunktion på lokal och 

regional nivå 
 
Nätverkets uppgifter fastställs i en årlig aktivitetsplan. 
 
Sammansättning  
Ledamöter:  

• En ordinarie samt en ersättare från respektive kommunstyrelse  
• Tre ordinarie samt tre ersättare från regionstyrelsen  

 
Presidium:  

• Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i NSFG och representant från sekretariatet  
 
Ledamöter och ersättare väljs av respektive huvudman. Ordförande samt 1:e och 2:e vice 
ordförande växlar mellan kommun- resp. regionledamöterna. Dessa val förrättas inom NSFG 
och gäller hela mandatperioden. Mandatperioden är fyra år och sammanfaller med de 
allmänna valen.  
 
Såväl ordinarie ledamöter som ersättare kallas till möten, där varje ledamot förväntas anmäla 
närvaro eller frånvaro. Alla har närvaro- och yttranderätt.  
 
Möten  
NSFG sammanträder fyra gånger per år. Datum bestäms för ett kalenderår i taget. Presidiet 
fastställer dagordningen. Mötesplats är växelvis i Hälsingland och Gästrikland.  
 
Sekretariat  

• Består av tjänstepersoner representerande Region Gävleborg, länets kommuner och 
Länsstyrelsen Gävleborg 

• Någon tjänsteperson deltar vid möten med NSFG:s presidium  
• En av Region Gävleborgs tjänstepersoner är kontaktperson för NSFG och har ett 

administrativt ansvar 
• Uppdraget för sekretariatet är att planera, samt sköta praktiska detaljer kring, NSFG:s 

möten.  
 
Kommunikation  
Minnesanteckningar från möten distribueras till samtliga ledamöter, sekretariatet, respektive 
KS, RS och HN inom Region Gävleborg samt till kommunernas folkhälsostrateger via en länk 
till Region Gävleborgs Samverkanswebbplats.  
 


