1(2)

Göran Hallman
Folkhälsopolitisk strateg

Datum: 2020-03-30
Dnr: RS/560/2019

Folkhälso Z
Tfn: 063-146524
E-post: goran.hallman@regionjh.se

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY –
JÄMTLANDS LÄN 2020 - 2024
Folkhälsopolicy 2020 – 2024 från länets folkhälsonätverk ”Folkhälso Z”
Det bifogade reviderade förslaget till förnyad folkhälsopolicy har tagits fram av länets
folkhälsonätverk - Folkhälso Z - i enlighet med uppdrag i gällande folkhälsopolicy.
Folkhälso Z har koordinerat arbetet och ansvarat för att i en gemensam politisk process under
mer än ett år färdigställa föreliggande förslag. Folkhälso Z utgör Jämtlands läns
folkhälsopolitiska samrådsorgan med representanter från samtliga länets kommuner, Region
Jämtland Härjedalen samt övriga aktörer med övergripande uppgift att i samverkan löpande
följa och aktivt driva folkhälsoutvecklingen inom ramen för den gemensamt antagna
Folkhälsopolicyn i länet. Arbetet i Folkhälso Z regleras i en särskild arbetsordning.
Dokumentationen av revideringsprocessen visar på ett stort engagemang av nätverkets politiker
och tjänstemän. Revideringsprocessen visar att den nuvarande policyn fortsatt utgör ett tydligt
ramdokument med en hållbar långsiktig framtida inriktning av länets folkhälsoarbete mot en
gemensam målbild.
Vid regionens samverkansråds möte 2020-03-30 beslutades att skicka ut förslag till
Folkhälsopolicy 2020 – 2024 till regionen och till länets kommuner för behandling.
Folkhälsopolicyn kommer fortsatt utgöra ett underdokument till den regionala
utvecklingsstrategin som finns för länet. Det betyder att Region Jämtland Härjedalen ansvarar
för uppföljning och revidering av policyn.
Folkhälso Z har formellt rådgivande mandat inom de ramar som angetts i Folkhälsopolicyn
samt arbetsordningen för Folkhälso Z, där parterna själva ansvarar för att beslut effektueras eller
informeras om i respektive organisation.
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Den reviderade policyn översändes härmed till länets kommuner och Region Jämtland
Härjedalen för behandling.

För Folkhälso Z:

Karin Jonsson (C)
Ordförande Folkhälso Z
Krokoms kommun

Anton Nordqvist (MP)
Vice ordförande Folkhälso Z
Region Jämtland Härjedalen

Utdrag av fullmäktigebeslut om antagande önskas i digital form insänt till Göran Hallman,
folkhälsopolitisk strateg på Region Jämtland Härjedalen, e-post: goran.hallman@regionjh.se,
samt till Region Jämtland Härjedalens officiella adress region@regionjh.se.
Papperskopia insändes till:
Region Jämtland Härjedalen
Att: Göran Hallman
Box 654
831 27 Östersund

Bifogas som underlag till beslut:
I textversion reviderat förslag till ny - ”Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2020 – 2024”
Protokollsutdrag regionens samverkansråd 2020-03-30, § 20

