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Barn- och ungdomsnämnden 

Översyn av kommunens råd samt justeringar av ansvarsfördelning 
och föreskrifter 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta: 

att för perioden år 2013 - 2014 utse en representant i vardera kommunala handikapprådet 
och folkhälsorådet, och att dessa ersätter tidigare utsedda representanter. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2012-12-12, KSN-2012-0822 beslutat om förändringar beträffande 
fyra av de samarbetsråd kommunen har: miljövårdsrådet, folkhälsorådet, pensionärsrådet 
och handikapprådet. Kommunstyrelsen övertar ansvaret för pensionärsrådets och 

handikapprådets föreskrifter från äldrenämnden respektive nämnden för hälsa, vård och 
omsorg. Rådens representations ändras så att kommunala nämnder utser en ledamot var. 
Kommunstyrelsen utser ordförande och ytterligare en ledamot. I pensionärsrådet och 
handikapprådet utser äldrenämnden respektive nämndens för hälsa och omsorg två ledamöter. 
I miljövårdsrådet utser organisationerna en ledamot men har möjlighet att sända ersättare. 
I beslutet understryks att råden funktion är att svara för dialog med det civila samhället 
föreningar i form av föreningar och samarbetsorganisationer. De ansvariga tjänstemännen 
kommer att bilda nätverk med de kontor som arbetar med i råden ingående nämnder. 

Av de råd som varit föremål för översyn utser barn- och ungdomsnämnden idag 
representanter i kommunala handikapprådet och folkhälsorådet. För råden har kommun
styrelsen beslutat förändra rådets sammansättning. För kommunala handikapprådet och 
folkhälsorådet ska nämnden från år 2013, enligt kommunstyrelsens beslut, utse en 
representant i respektive råd. För folkhälsorådet har kommunstyrelsen beslutat om reviderade 
föreskrifter, bilaga 1. Förändringarna gäller från och med 1 januari 2013. 

Föredragning 
Kommunledningskontoret genomförde under våren 2012 efter uppdrag en översyn av 
kommunens råd. Berörda råd var: 
- Folkhälsorådet (FHR) 
- Miljövårdsrådet (MVR) 
- Handikapprådet (KHR) 
- Pensionärsrådet (KPR) 
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- Trafiksäkerhetsrådet (TSR) 
- Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

I utredningen framhölls att de kommunala råden ska vara ett komplement t i l l kommunens 
verksamhet och inte i någon del överta eller konkurrera med nämndernas ansvar. Råden 
kan initiera konkreta insatser men beslut om konkreta åtaganden sker av ansvarig nämnd. 
Rådens syfte är att vara ett instrument för kommunens samverkan med det civila samhället 
i form av organisationer. För två av råden, FHR och BRÅ, konstaterades att primära syftet 
inte är det demokratiska utan istället samordning mellan kommunala verksamheter och 
med andra myndigheter. 

Efter överläggning med kommunstyrelsens arbetsutskott remitterades promemorian til l 
de nämnder, bolag och ideella organisationer som berörs av något av rådens arbete. 
Barn- och ungdomsnämnden avgav yttrande i ärendet 2012-09-27 

Kommunstyrelsen har t i l l stora delar beslutat enligt utredningens förslag. Det finns behov 
av att förtydliga den roll som kommunens råd ska ha. Den primära rollen för miljövårdsrådet, 
pensionärsrådet och handikapprådet är att vara forum för dialog med ideella organisationer. 
För folkhälsorådet är den primära rollen samverkan mellan kommunala nämnder och andra 
myndigheter. Ansvaret för kommunens handläggning av ärenden kan aldrig åvila ett råd. 
Råden ska inte heller fungera som remissinstans. När kommunen önskar synpunkter från 
berörda organisationer ska synpunkter inhämtas direkt från dessa. 

Med en förändrad sammansättning av råden ska det bli tydligare att de kommunala represen
tanterna i råden företräder sina nämnder och har att från nämnderna föra in frågor Till råden 
och från råden föra tillbaka frågor t i l l nämnderna. Genom att en representant utses blir 
ansvaret för denne tydligare. För att förstärka detta ska för råden ansvariga tjänstemän svara 
för att nätverk bildas med tjänstemän från berörda nämnders kontor. 

Ledamöterna i råden företräder inte sitt parti. De är kommunens forum. Inget kräver att 
nämndens representant utses inom majoriteten. Genom samarbete mellan partierna kan 
säkerställas att den partipolitiska representationen blir bred utan att släppa fokus på att 
ledamoten representerar sin nämnd. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 



Avxi / vk . ''14(21) 

Uppsala 
K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2012-12-12 

§247 

Översyn av kommunens råd samt förslag till justeringar av ansvarsfördelning 
och föreskrifter 
KSN-2012-0822 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta reviderade föreskrifter för miljövårdsrådet enligt bilaga 1, 

att anta reviderade föresMfter för folkhälsorådet enligt bilaga 2, 
att överta ansvaret för pensionärsrådets föreskrifter från äldrenämnden och anta reviderade 
föreskrifter enligt bilaga 3, 

att överta ansvaret för handikapprådets föreskrifter från nämnden för hälsa, vård och omsorg och 
anta reviderade föreskrifter enligt bilaga 4, samt 

att förändringarna gäller från och med 1 januari 2013. 

Reservationer 
Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Emma Wallrup (V) reserverar sig till förmån för bifall till Maria Gardfjells 
(MP) yrkande 

Yrkanden 
Maria Gardfjell (MP) yrkar, med instämmande av Ulrik Wärnsberg (S) och Emma Wallrup (V), 
att kommunstyrelsen ska besluta 

"att kommunala nämnder även fortsättningsvis ska utse två representanter var till de berörda 
råden, samt 

att de organisationer som får rätt att utse en ledamot till miljövårdsrådet också ska ges möjlighet 
att utse en ersättare med närvaro- och yttranderätt. " 

Fredrik Ahlstedt (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag ti l l beslut, med ändring att 
fastighetsägarnämnden inte ska ingå i Miljövårdsrådet. 

Vidare yrkar Fredrik Ahlstedt (M) avslag på Maria Gardfjells (MP) yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Bilaga 1 

Föreskrifter för Miljövårdsrådet i Uppsala kommun 
-antagna av kommunstyrelsen den 12 december 2012 

§ 1 Uppgifter 
Miljövårdsrådet är ett samrådsorgan för ingående representerade organisationer. 

Rådets verksamhetsområde omfattar naturvård, friluftsliv, miljöskydd och 
naturresurshantering. 

Miljövårdsrådet har särskilt t i l l uppgift 

att kontinuerligt bevaka och stimulera till god naturvård, effektivt miljöskydd, människors 
tillgång till tätortsnära natur samt god naturresurshushållning; 

att verka för ett ömsesidigt informationsutbyte mellan kommunen och ideella föreningar, 
verksamma inom naturresurs- och miljöområdet; 

att verka för spridande av allsidig information inom rådets verksamhetsområde. 

§ 2 Sammansättning 

Miljövårdsrådets ledamöter utses dels av kommunala organ, dels av ideella föreningar med 
naturvård eller miljöskydd som en väsentlig del av sin verksamhet. Ledamöter utses för fyra 
år, räknat från och med 1 januari året efter det att allmänna val t i l l kommunfullmäktige ägt 
rum. 

Sker förändringar i den kommunala organisationen eller i föreningslivet genom nybildning, 
upphörande eller förändringar av organ som ingår i eller kan ingå i miljövårdsrådet, skall 
rådet ta initiativ till och föreslå önskvärda förändringar i rådets sammansättning. Förslag till 
sådana förändnngar skall godkännas av kommunstyrelsen. 

Ledamöter utses av följande kommunala nämnder och ideella organisationer. 

Antal ledamöter 
Kommunstyrelsen 2 inklusive ordförande och vice ordförande 
Idrotts- och fritidsnämnden 1 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 
Plan- och byggnadsnämnden 1 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 1 
Uppsala Vatten och Avfall AB 1 
Naturskyddsföreningen Uppsala 1 
Friluftsfrämjandet Uppsala 1 
Upplands ornitologiska förening 1 
Uppsala fältbiologer 1 
Entomologiska föreningen i Uppland 1 
Kolonilottsföreningarna 1 
Svenska turistföreningen 1 



Organisationerna får utse ersättare ti l l sammanträde där den utsedde representanten ej kan 
närvara. 

Rådet får adjungera företrädare för skilda kommunala förvaltningar, övriga myndigheter och 
organisationer, liksom experter i övrigt, vilka då äger rätt att deltaga i rådets överläggningar 
och arbete, men ej i dess beslut. 

§ 3 Organisation och arbetsformer 
Ordföranden ansvarar för att rådet kallas ti l l sammanträde. Rådet sammanträder också om 
minst en tredjedel av rådets ledamöter gör framställning därom för uppgivet ändamål. 

Vid miljövårdsrådets sammanträden skall föras protokoll. Protokoll skall justeras av 
ordföranden jämte en vid sammanträdet utsedd justerare. 

Protokollet ska delges de nämnder som är representerade i rådet. 

§ 4 Ekonomi 
Kommunstyrelsen svarar för rådets sekretariat och administrativa kostnader för rådet. 
Ledamöterna i miljövårdsrådet arvoderas enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för 
förtroendevalda. 

§ 5 Ändringar 
Kommunstyrelsen fastställer rådets föreskrifter efter samråd med de föreningar som ingår i 
rådet. 

§ 6 Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2013 



Bilaga 2 

Föreskrifter för Folkhälsorådet i Uppsala kommun 
antagna av kommunstyrelsen den 12 december 2012 

§1 Uppgifter 
Folkhälsorådet är ett samrådsorgan om folkhälsofrågor för ingående representerade 
organisationer. 
Folldiälsorådets syfte är att genom bred samverkan verka för att hälsosamma förändringar hos 
medborgarna uppnås. 

Folkhälsorådet har särskilt t i l l uppgift: 
att kontinuerligt bevaka och stimulera utvecklingen av folkhälsoarbetet inom de 
verksamhetsområden som är företrädda i rådet 

att verka för ett ömsesidigt informationsutbyte mellan kommunen, landstinget och ideella 
föreningar samt mellan kommunala nämnder och stimulera till ett ökat samarbete 

Folkhälsorådet ska särskilt prioritera: 
att verka för jämlika förutsättningar för en god hälsa och därmed verka för att minska 
skillnaderna i ohälsa 

§2 Sammansättning 
Folkhälsorådets ledamöter utses dels av kommunala organ och dels av andra deltagande 
parter. Ledamöter utses för fyra år, räknat från och med 1 januari året efter det att allmänna 
val till kommunfullmäktige ägt rum. 

Sker förändringar i den kommunala organisationen eller i någon av de deltagande partema 
genom upphörande, nybildning eller dylikt skall rådet ta initiativ ti l l och föreslå önskvärda 
förändringar i rådets sammansättning. Förslag om sådana förändringar skall godkännas av 
kommunstyrelsen. 

Ledamöter utses av följande kommunala organ och organisationer. 

Nämnd 
Kommunstyrelsen 
Idrotts- och fritidsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Äldrenämnden 
Barn- och ungdomsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarlaiadsnämnden 
Socialnämnden för barn och unga 
Nämnden för hälsa, vård och omsorg 
Kulturnämnden 
Plan- och byggnadsnämnden 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Uppsala föreningsråd 
Landstinget 

Antal led. 
2 inkl ordförande och vice ordförande 



Rådet får adjungera företrädare för skilda kommunala förvaltningar, övriga myndigheter och 
organisationer, liksom experter i övrigt, vilka då äger rätt att delta i rådets överläggningar och 
arbete, men inte i dess beslut. 

§ 3 Organisation och arbetsformer 
Ordföranden ansvarar för att rådet kallas till sammanträde. Rådet sammanträder också om 
minst en tredjedel av rådets ledamöter gör framställning därom för uppgivet ändamål. 

Vid folldiälsorådets sammanträden skall föras protokoll. Protokoll skall justeras av 
ordföranden jämte en vid sammanträdet utsedd justerare. 

Protokollet ska delges de nämnder som är representerade i rådet. 

§ 4 Ekonomi 
Kommunstyrelsen svarar för rådets sekretariat och administrativa kostnader för rådet. 
Ledamöterna i folkhälsorådet arvoderas enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för 
förtroendevalda. 

§ 5 Ändringar 

Kommunstyrelsen fastställer rådets föreskrifter 

§ 6 Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2013 



Bilaga 3 

Föreskrifter för Kommunala pensionärsrådet i Uppsala kommun 

Antagna av kommunstyrelsen 12 december 2012 

1 § Uppgifter 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) i Uppsala kommun är ett organ för samverkan, samråd 
och information i övergripande frågor av särskilt intresse för pensionärerna mellan kommunen 
och pensionärernas organisationer i kommunen, allt grundat på vad som föreskrivs i 
kommunallagen, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen m.m. 

Med benämningen pensionärer avses såväl ålders- som förtidspensionärer. 

Inom KPR äger företrädare för pensionärsorganisationerna gentemot kommunen sådan rätt till 
överläggningar som motsvarar vad som förekommer inom den kommitté som regeringen 

genom beslut den 6 juni 1991 tillkallat på grund av riktlinjer som redovisas i prop 
1990/91:148. Formerna för samverkan regleras också i det samarbetsavtal som tecknas mellan 
Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) och kommunstyrelsen. 

Information och samråd om äldrenämndens planer för förändringar av samhällsinsatsernas 
utfoimning och organisation i frågor som rör pensionärerna ska ske så tidigt att de synpunkter 
som framförs i KPR kan påverka ärendets vidare behandling. 

Pensionäremas företrädare i KPR kan aktivt arbeta för förändringar i den kommunala 
verksamheten. De kan informera och ge förslag ti l l lämpliga anpassningar av det 
verksamhetsutbud som berör äldres förhållande i samhället. 

KPR ska svara för information i pensionärsfrågor till samtliga pensionärsföreningar, som är 
registrerade hos det organ i kommunen som ansvarar för bidrag til l föreningar. Denna 
information sker genom UPS, som bl a är kontaktorgan mellan KPR och föreningarna. 

2 § Sammansättning 

Ledamöter utses av följande kommunala nämnder 

Kommunstyrelsen 2 inklusive ordförande 

Äldrenämnden 2 

Nämnden för hälsa, vård och omsorg 1 

Idrotts- och fritidsnämnden 1 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 1 



Kulturnämnden 1 

Fyra ledamöter och lika många personliga ersättare utses av UPS. UPS utser även vice 
ordförande i rådet. 

3 § Organisation och arbetsformer 

KPR ska sammanträda minst fyra gånger per år. Ett av sammanträdena ska hållas under ett 
sådant skede av behandlingen av kommunens verksamhetsplaner och budget (IVE) att det 
föreligger möjligheter för pensionärerna att påverka beslutet. 

Extra sammanträde kan hållas om ordföranden eller fler än hälften av KPRs ledamöter begär 

det. 

Ordföranden svarar för att handikapprådet kallas ti l l sammanträde. 

Skriftlig kallelse jämte föredragningslista sänds ut ti l l KPRs ledamöter och ersättare senast 14 
dagar före sammanträdet. Handlingarna ska delges dem i så god tid och på sådant sätt att 
vidare beredning och information underlättas. 

Vid sammanträde förs protokoll som justeras av ordförande jämte en av KPR utsedd ledamot. 
De synpunkter som framförs i KPR ska noteras i protokollet och i tillämpliga delar ingå i 
äldrenämndens beslutsunderlag. 

Protokollsutdrag tillställs den som berörs av ärende. Fullständiga protokoll skall sändas ti l l 
ledamöter och ersättare i KPR och till de nämnder som är representerade i rådet. 

4 § Ekonomi 

Äldrenämnden svarar för rådets sekreteriat och administrativa kostnader för KPR. 

Ledamöterna i KPR arvoderas enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för 
förtroendevalda. 

Som ersättning för medverkan i informations- och kontaktverksamhet utbetalar kommunen 
genom idrotts- och fritidsnämnden ett årligt bidrag till UPS som fastställs årligen av nämnden. 
För att få bidraget krävs att UPS inlämnar sina stadgar och en årlig verksamhetsberättelse. 

5 § Ändringar 

Kommunstyrelsen fastställer rådets föreskrifter efter samråd med UPS. 

6 § Ikraftträdande 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2013. 



Bilaga 4 

Föreskrifter/arbetsordning för Kommunala handikapprådet i Uppsala 
kommun 
- Antagna av kommunstyrelsen 12 december 2012 

1 § Uppgifter 
Kommunala handikapprådet i Uppsala kommun fmns för diskussioner i övergripande 
policyfrågor och för informationsspridning samt opinionsbildning inom handikappområdet. 
Allt grundat på vad som föreskrivs i kommunallagen, lag om stöd och service ti l l vissa 
funktionshindrade, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen m.m. 

Gällande samverkansavtal mellan Uppsala kommun och HSO reglerar lokala samverkans
former mellan nämnderna, kommunstyrelsen, produktionsnämnderna och handikapprörelsen. 

2 § Sammansättning 
Ledamöter utses av följande kommunala nämnder 
Kommunstyrelsen 2 inklusive ordförande 
Nämnden för hälsa, vård och omsorg 2 
Plan- och byggnadsnämnden 1 
Idrtotts- och fritidsnämnden 1 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 1 
Barn- och ungdomsnämnden 1 
Socialnämnden för barn och unga 1 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1 

Fem av ledamöterna och lika många personliga ersättare utses av handikappföreningarnas 
samarbetsorgan i Uppsala kommun (HSO). HSO utser även vice ordförande i rådet. 

Handikapprådet kan inbjuda/adjungera företrädare för skilda kommunala 
nämnder/förvaltningar/kontor, kommunala bolag, övriga myndigheter/organisationer, liksom 
experter i övrigt att delta i rådets sammanträden. 

3 § Organisation och arbetsformer 

Handikapprådet skall sammanträda minst fyra gånger per år. 
Därutöver ska rådet arrangera minst 1-2 temadagar per år. 

Extra sammanträde kan hållas om ordföranden eller fler än hälften av handikapprådets 
ledamöter begär det. 

Ordförande ansvarar för att handikapprådet kallas till sammanträde. För förberedelse av rådets 
sammanträden skall finnas ett arbetsutskott betående av ordförande, vice ordförande samt 
handläggande tjänsteman. 

föreskrifter för handikapprådet 



Skriftlig kallelse jämte föredragningslista sänds ut till handikapprådets ledamöter och 
ersättare senast 14 dagar före sammanträdet. Handlingar skall delges dem i så god tid och på 
sådant sätt att vidare beredning och information underlättas. 

Vid sammanträde förs protokoll som justeras av ordföranden jämte en av HSO utsedd 
ledamot. De synpunkter som framförs i handikapprådet skall noteras i protokollet. 

Protokollsutdrag tillställs den som berörs av ärende. Fullständiga protokoll skall sändas till 
ledamöter och ersättare i handikapprådet, HSO, kommunstyrelsen, samtliga kommunala 
nämnder exklusive valnämnden samt Uppsala vatten och Avfall AB. 

4 § Ekonomi 
Nämnden för hälsa, vård och omsorg svarar för rådets sekretariat och administrativa 
kostnader. Ledamöterna i handikapprådet arvoderas enligt av kommunfullmäktige fastställda 
regler för förtroendevalda 

5 § Ändringar 
Kommunstyrelsen fastställer rådets föreskrifter efter samråd med med företrädare från 
handikapprörelsen 

6 § Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2013. 


