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Barn- och ungdomsnämnden 

Remiss kommunstyrelsen: Översyn av kommunens råd, KSN-2012-0822 

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

att t i l l kommunstyrelsen avge yttrande enligt bilagt förslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen hemställer om yttrande från nämnden i rubricerade ärende, bilaga 1. 
Kontoret har upprättat förslag t i l l yttrande, bilaga 2. Nämnden har särskilt att beakta 
kommunalekonomiska konsekvenser. 

I kommunen finns sex råd i vilka samarbete sker med ideella organisationer och i vissa fall 
andra myndigheter. De råd som avses beskrivs i bilaga 1, sid. 1. En översyn av råden har 
aktualiserats i kommunstyrelsen och rubricerad remiss redovisar det förslag kommun
ledningskontoret redovisat ti l l kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-04. Föreslagna 
förändringar föreslås genomföras från 2013-01-01. Barn- och ungdomsnämnden är 
idag representerad i folkhälsorådet, trafiksäkerhetsrådet och kommunala handikapprådet. 

Föredragning 
Kommunen har inte tidigare gjort en samlad bedömning av vilken roll råden ska ha 
i kommunens organisation. Två utgångspunkter finns i rådens uppdrag. Det första gäller 
demokrati och syftet är att kommunen ska samverka med det civila samhällets organisationer, 
något som är särskilt aktuellt i det pågående arbetet med att utarbeta en överenskommelse 
mellan kommunen och den ideella sektorn. Det andra syftet är samverkan. I folkhälsorådet 
och brottsförebyggande rådet är inte det demokratiska syftet primärt. Syftet är främst att 
samordna samverkan mellan kommunen, andra myndigheter och föreningar. För handikapp
rådet och pensionärsrådet utgår samverkan och inflytande från av kommunen ingångna avtal 
med handikappföreningarna och pensionärsföreningarna. Särskilda överläggningar sker med 
organisationerna i lYE-processen. 
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Råden är så olika i sitt uppdrag att något generellt förslag inte läggs fram. Förändringar 
föreslås för fyra av råden: 
Kommunstyrelsen återtar ansvaret för föreskrifterna ti l l kommunala pensionärsrådet och 
kommunala handikapprådet enligt önskemål från pensionärs- och handikapprörelserna. 
I remissen framhålls att en del av råden är stora och arbetet kan effektiviseras om antalet 
ledamöter reducerades. Man föreslår att om varje nämnd endast utsåg en representant i råden 
skulle ansvaret för denna representant bli tydligare samtidigt som rådens arbete skulle bli 
effektivare. För folkhälsorådet föreslås att antalet ledamöter minskar från 26 ti l l 17 
ledamöter. Miljövårdsrådet minskar från 25 til l 15 ledamöter. För kommunala handikapprådet 
föreslås kommunstyrelsen utse ordförande och en ledamot. Nämnden för hälsa och omsorg 
utser två ledamöter och övriga ingående nämnder utser vardera en ledamot. Antalet ledamöter 
föreslås därmed minska från 15 ti l l 10 ledamöter. Det kommunala pensionärsrådet utökas i 
förslaget. Idag har rådet representanter från äldrenämnden. Fortsättningsvis föreslås 
äldrenämnden utse två representanter inkl. vice ordförande, och kommunstyrelsen utse 
ordförande och en ledamot. Nämnden för hälsa och omsorg, idrotts- och fritidsnämnden, gatu-
och sanmällsmiljönämnden och kulturnämnden föreslås utse en representant vardera. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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Nämnder och organisationer enligt särskild 
förteckning 

Remiss: Översyn av kommunens råd 

Komrnunstyrelsen hemställer om yttrande i rubricerade ärende. 

Upplysningar kan fås av ovan angiven handläggare. 

Yttrandet ska ha inkommit ti l l registrator, kommunledningskontoret, senast: 1 oktober 
2012. 

Nämnderna har att beakta kommunalekonomiska konsekvenser 

Kommunstyrelsens diarienummer ska alltid anges när yttrandet lämnas. 

Med vänlig hälsning 

kanslichef 
kornmmileänmgskontoret 
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Översyn av kommunens råd 

Bakgrund 
I kommunen finns ett antal råd i vilka samarbete sker med ideella organisationer och, i vissa 
fall, andra myndigheter. De råd som är aktuella är 

1. Folkhälsorådet (FHR) 
2. Miljövårdsrådet (MVR) 
3. Handikapprådet (HR) 
4. Pensionärsrådet (PR) 
5. Trafiksäkerhetsrådet (TSR) 
6. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

Råden har olika bakgrund och arbetar på olilca sätt. Kommunfullmäktige har beslutat att 
ersättning enligt ERS utgår t i l l ideella organisationers företrädare i råden, dock inte för 
brottsförebyggande rådet. 

Kommunstyrelsen genomförde en genomgång som resulterade i beslut i februari 2003 att 
överföra ansvar för vissa råd från KS til l andra nämnder. Ett viktigt Idargörande var att råden 
inte längre var kommunal remissinstans. Detta då de kommunala nämndföreträdarna hade 
nämnden som plattform för atf framföra synpunkter och företrädarna för föreningslivet hade 
möjlighet att framföra sina synpunkter den vägen. 

En översyn av råden har aktualiserats. Kommivnstyrelsen beslutade därutöver den 11 januari 
2012 (§ 8) om förändringar av tre av rådens stadgar med anledning av ny nämndorganisation. 
För trafiksäkerhetsrådet behandlades därutöver en framställan från tidigare gatunämnden om 
revision av stadgan. Styrelsen beslutade också att uppdra till kommunledningskontoret att 
redovisa pågående översyn senast 31 maj 2012. 

Arbetets upplägg och förslag till fortsatt process 
Kommunledningskontoret har tagit del av aktuella beslut om inriktning och 
verksamhetsberättelser. Ansvariga tjänstemän, rådens ordförande och företrädare för ideella 
organisationer har intervjuats. 

Den 4 juni överlade kommunledningskontoret med arbetsutskottet kring de förslag som 
kontoret övervägde. 

Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret * 753 75 Uppsala 
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E-post; kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 



2 ( 1 0 ) 

Denna PM sänds nu på remiss t i l l de för råden ansvariga nämnderna och de ideella 
organisationer som ingår i råden for synpunkter senast 1 oktober 2012. Föreslagna 
förändringar föreslås genomföras från 1 januari 2013.. 

När det gäller pensionärsrådet ska noteras att verksamheten bygger på ett avtal som behöver 
revideras om förslaget ska genomföras. 

Redovisning av respektive råd 
Här följer en översiktlig beslaivning av respektive råd. Av utrymmesskäl används vedertagna 
förkortningar för korrrmunens nämnder. 

I Folkhälsorådet (FHR) 

KS svarar för reglemente och selaetariatsfunlction. 

Föreskrifter 
Föreskrifterna anger syftet att genom bred samverkan verka för att hälsosarnma förändringar 
hos medborgarna uppnås. Rådet har särskilt t i l l uppgift att kontinuerligt bevaka och stimulera 
utvecklingen av folldiälsoarbetet inom de verksamhetsområden som är företrädda i rådet, 
verka för ett ömsesidigt informationsutbyte mellan kommunen, landstinget och ideella 
föreningar samt mellan kommunala nämnder och stimulera ti l l ett ökat samarbete. Rådet ska 
särskilt prioritera att verka för jämlika förutsättningar för en god hälsa och därmed verka för 
att minska skillnaderna i ohälsa. 
Sammansättning 
KS utser en ledamot, tillika ordförande (Stefan Hanna) 
IFN, MHN, ÄLN, BUN, UAN, SBN, NVO, KTN, PBN och GSN utser två ledamöter vardera 
(=21 st inkl KS) 
IFN utser vice ordf 
Landstinget utser 3 ledamöter 
Uppsala föreningsråd utser 2 ledamöter 
Totalt 26 ledamöter. 

Antal sammanträden 2011: 6 ggr varav två heldagar. Till ett möte var presidier för sex 
uppdragsnämnder och kontorschefer inbjudna 

Kommunstyrelsen'godkände 18 maj 2011 handlingsplan för 2011-14. Verksamhetsberättelse 
anmäls i KS. 

2. Miljövårdsrädet (MHR) 
KS har ansvar för föreslaifter och sekretariat. Före 2012 ansvarade fritids- och 
naturvårdsnämnden för sekretariatet. 

Föreslaifter 
Föreskrifterna anger att verksamhetsområdet omfattar naturvård, friluftsliv, miljöskydd och 
naturresurshanterihg, Rådet har särskilt till uppgift att kontinuerligt bevaka och stimulera till 
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god naturvård, effektivt miljöskydd, människors tillgång till tätortsnära natur samt god 
naturresurshushållning. Vidare verka för ett ömsesidigt informationsutbyte mellan kommunen 
och ideella föreningar, verksamma inom naturresurs- och miljöområdet och verka för 
spridande av allsidig information inom rådets verksamhetsområde 

Sammansättning 
KS utser en ledamot, tillika ordförande (Stefan Hanna), FNN, MHN, BNN, GSN, Uppsala 
vatten och FÄN, två ledamöter var = 13 pol 
KS utser ordf och GSN vice ordf 
Dessutom har Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Ornitologiska föreningen, 
Entomologiska föreningen och Kolonilottsföreningarna 2 ledamöter var. Fältbiologerna och 
turistföreningen har 1 ledamot var =12 föreningsrepresentanter 
Totalt 25 ledamöter. 

Rådet hade 5 möten 2011. Rådet har ett arbetsutskott som sammanträdde 4 gånger. 

Verksamhetsberättelser anmäls i KS. 

3. Kommunala handikapprådet (KHR) 

Nämnden för hälsa, vård och omsorg svarar för föreslcrifter och sekretariat. 

Avtal 
Kommunen har sedan länge ett samarbete med handikapprörelsen som reglerats i 
överenskommelser. Det senast aktuella avtalet slöts med kommunstyrelsen 5 mars 2003 och 
framhåller att kommunstyrelsen och varje nämnd och styrelse slca med handikapprörelsen 
komma överens om samarbetsformer. Handikappföreningarnas samarbetsorganisation (HSO) 
åtar sig att ta emot handlingar. 
Överenskommelsen anger att det för övergripande policyfrågor, informationsspridning och 
opinionsbildning ska finnas ett partsammansatt råd. HSO antecknade ti l l överenskommelsen 
att de inte är ense med kommunen om att dåvarande nämnde för vuxna med firnktionshinder 
ska ha ansvaret för rådet.. 

Föreslcrifter 
Nämnden antog föreslcrifter den 29 mars 2007. Där anges att rådet finns 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 t i l l vissa funlctionshindrade, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen mm. 

Ordf utses av HVO efter förslag av KS (Mohamad Hassan) 
7 ledamöter + 7 ers utses av NHO efter förslag av partierna i KF. De ska ha förankring i PBN, 
IFN, GSN, KS, NHO, BUN, SBN och UAN. 
5 led + ers utses av NHO efter förslag av HSO 

Sammanlagt 13 ledamöter plus 12 ersättare 
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Rådet höll 4 möten 2011. 

4. Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
Äldrenämnden ansvarar för rådets föreslcrifter och sekretariat 

Avtal 
Verksamheten regleras i ett avtal mellan kommunen (kommunstyrelsen) och Uppsala 
pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) från 2003. Avtalet anger bland annat att 
äldrenämnden svarar for att det finns ett samarbetsråd och beslutar i samråd med 
pensionärsrörelsen om rådets sammansättning. 

Föreslcrifter 
Äldreämnden antog föreslcrifter 2003. Rådet är ett organ för samverkan, överläggning och 
information mellan kommunen och pensionäremas organisationer. Det finns ett 
samverkansavtal mellan UPS och KS. I rådet ska ÄLN informera om dess planer så tidigt att 
rådet kan påverka ärendet. Rådet ska informera pensionärerna via UPS. 

Sammansättning 
Rådet har 4+4 led+ers från ÄLN, inkl ordförande (Ebba Busch), och lika många från UPS. 
UPS utser vice ordförande. 

Rådet möts 4 ggr/år. 

5. Trqfifaäkerhetsrådet (TSR) 
Rådet har formen av en förening där styrelsen beslutar om medlemskap för i kommunens 
verksamma myndigheter m f l . Gatu - och sairihällsmiljönämnden svarar för föreslcrifter och 
sekretariat. 

Stadgar 
Stadgan anger att ansvaret för trafiksäkerhets arbetet delas av trafilcverket, kommunen och 
polisen. Rådet är ett samarbetsorgan och har ti l l uppgift att verka för ökad trafilcsäkerhet. 

I detta syfte ska rådet 
- samarbeta med kommunens kontor, förvaltningar, trafikverket, polisen, NTF Uppsala, samt 
organisationer och foretag som verkar för trafiksäkerheten 
- ta initiativ för att öka trafiksäkerheten 
- vara samrådsorgan i frågor om trafiksäkerhet. 
Sammansättning 
Rådet har för närvarande 37 medlemsorganisationer som är en blandtiing av nämnder, kontor, 
företag, myndigheter och organisationer. 

Styrelsen har 7 ledamöter. Stadgan anger att GSN utser ordf (Stefan Hanna) och en ledamot. 
Årsmötet väljer två ledamöter jämna årtal för en period av två år och tre ledamöter udda årtal 
för en period av två år. I styrelsen sitter för närvarande företrädare för brandförsvaret, 
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Familjens motorklubb, NTFs yrkesförarråd, polisen, Trafikskolorna riksförbund Uppland 
samt Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd. 

Det samlade rådet har vanligtvis ett årsmöte och ett vånnöte samt därutöver 1-2 möten per år. 
Dessa möten har ofta särskilda teman. Styrelsen hade 7 möten 2011 och är då bland annat 
remissorgan i trafiksäkerhetsfrågor gentemot GSN. 

6. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
Kommunstyrelsen beslutade 2003 att barn- och ungdomsnämnden ska svara för föreslcrifter 
och sekretariat. Ansvaret ligger numera hos socialnämnden för barn och unga. BUN uppdrog 
tidigare verksamlieten av Vård & Bildning. Från 2012 har SBN beslutat att driva rådet i egen 
regi. 

Föreslcrifter 
Socialnämnden för barn och unga har 2010 antagit syfte och arbetsformer för rådet. Där 
framgår att rådet är ett verksamhetsövergripande samråds- och samverkansorgan för ingående 
organisationer. Verksamhetsområdet omfattar socialt förebyggande arbete för barn- och 
ungdomar. 

Rådet har i uppgift att bevaka sociala förhållanden bland barn o ungdomar som kan utgöra 
risker för social oro, lcriminalitet och droger och söka gemensamma lösningar. Exempel på 
frågor är lcriminella nätverk bland unga, sociala rislcmiljöer och särskilda helger och 
evenemang som berör unga. Rådet slca även bevaka den sociala utvecklingen inom 
skolområdet t ex tecken på social oro, mobbning, droger och lcriminalitet. Rådet ska söka 
gemensamma sätt att förebygga och åtgärda denna typ av problem i skolan. 

Brottsförebyggande rådet är en statlig myndighet. Kommunens råd brukar därför kallas det 
lokala BRÅ. Att noteras är att Uppsala kommun valt en inrilctning mot bam och ungdomar för 
sitt brottsförebyggande arbete. 

S ammansättning 
SBN utser ordförande (Torsten Tornberg) och ytterligare två ledamöter. Rådet består i övrigt 
enligt föreslcriftema av representanter från polisen, fritidsverksamheten inom vård och 
bildning (V&B), grundskolan (V&B), gymnasieskolan (V&B), IFO Råd & stöd (V&B) samt 
IFO, myndighet kontoret för bam ungdom och arbetsmarknad. 

Rådets föreslcrifter medger att rådet kan utse medlemmar. Beslut är taget att företrädare för 
åldagarkammaren, Uppsala handelsförening, Uppsala föreningsråd, nätverket för de fristående 
grundskolorna, nätverket för de fristående gymnasieskolorna och brandförsvaret skall ingå. I 
övrigt finns även möjlighet att adjungera exempel företrädare för bostadsbolag, kyrkan etc. 

Rådet hade fem sammanträden 2011. 
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Diskussion, slutsatser 
De kommunala råden ska vara ett komplement ti l l kommunens verksamhet och inte i någon 
del överta eller konlcurrera med nämndernas ansvar. Råden kan initiera konlcreta insatser men 
beslut om konkret åtagande sker av ansvarig nämnd. Den övergripande bilden är att råden 
fungerar så. 

Rådens syfte 
De olika råden har sin egen bakgrund och har tillkommit vid olilca tillfallen. Kommunen har 
inte tidigare gjort en samlad övergripande bedömning av vilken roll råden slca ha i 
kommunens organisation. Även om råden har varierande arbetsformer och inriktning kan två 
utgångspunkter noteras. 

Den första gäller demokrati. Ett syfte med råden är att kommunen ska samverka med det 
civila samhället i form av organisationer. Dessa företräder områden inom vilka kommunen 
har ett ansvar. Att samverka med dessa innebär en ömsesidig kommunikation där kommunen 
kan informera om planer etc och samtidigt ta emot synpunkter. 

Kommunen har ett ansvar att på olika sätt utveckla dialogen med medborgarna och så sker på 
olika sätt, inte minst genom sociala medier. Det minskar inte betydelsen av konrmunilcation i 
former som funnits en längre tid. 

För två av råden - FHR och BRÅ - är inte det demokratiska syftet primärt. I dessa råd är de 
ideella organisationerna företrädda genom Föreningsrådet. Dessa råds arbete är istället 
fokuserat på samordning mellan kommunala verksamheter och med andra myndigheter. I 
FHR ingår landstinget. I BRÅ ingår polisen och andra externa myndigheter och 
organisationer. Dessa råd har vidare motsvarigheter i den statliga organisationen. För FHR 
ska vidare tas hänsyn t i l l det regionala samarbetet inom follchälsoområdet. Det kan leda att 
FHRs inrilctning behöver ses Över ytterligare. 

KHR och KPR utgår från särskilda avtal med handikapprörelsen (HSO) respelctive 
pensionärsföreningarna (UPS) i Uppsala. Syftet är tydligt att det rör sig om en samverkan och 
möjligheter till inflytande över hela det kommunala fältet. Kommunledningen träffar UPS och 
HSO fyra gånger per år bland annat i särskilda överläggningar inför kommunens beslut om 
IVE och det pensionärs- resp handikapprörelserna framför biläggs handlingen til l 
kommunfullmäktige. 

TSR har en särskild ordning med frivilligt medlemskap av såväl nämnder, bolag, 
kontor/förvaltningar och olika frivilligorganisationer. Verksamhetsområdet är tydligt 
avgränsat till trafiksäkerhet. 

MVR har en lång tradition av bred representation av intresseföreningar inom natur- och 
miljöområdet. Rådet bevakar ett område som berör flera nämnder. 
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Förslag till förändringar 
Inledning 
Råden är sinsemellan så olika att något generellt förslag inte läggs fram. KLK föreslår 
förändringar för fyra av råden. För TSR och BRÅ lämnas inte förslag t i l l förändringar 

Något behov att göra förändringar beträffande BRÅ har inte framlcommit. Rådet kan ses som 
ett stödorgan till kommunens förebyggande sociala arbete i vilket främst tjänstemän tar upp 
aktuella frågor samtidigt som det finns en koppling till socialnämnden för barn och unga som 
utser tre förtroendevalda. Rådet har funnit ett flexibelt arbetssätt. För närvarande avvaktas att 
en ny samordnare slca tillträda 1 augusti. 

TSR är ett rådgivande organ til l gatu- och samhällsmiljönämnden. Rådet har en i kommunala 
sammanhang ovanlig organisation i form av en slags förening t i l l vilken medlemskap kan 
sökas och så har också gjorts från såväl nämnder, bolag, kontor/förvaltningar, ideella 
organisationer och företag. Varje medlem utser en representant t i l l rådet som samlas 2-3 ggr 
per år, varav ett är ett årsmöte som väljer en styrelse med 7 ledamöter. 

Under KLKs arbete med översynen har inte framlcommit synpunkter på att rådet bör 
förändras. KLK ser inte något sådant behov i dag. Gatu- och samhällsmiljönämnden har 
ansvar för sina arbetsformer och även för rådets och kan aktualisera förändringar. 

För att framhålla rådens roll som kommunikationspunkt mellan flera nämnder och ideella 
organisationer måste utöver konkreta ändringsförslag, ledamötemas ansvar att företräda sin 
nämnd rmderstrykas. För att underlätta länkningar till och från nämnderna föreslås att 
ansvariga tjänstemän bildar ett nätverk med företrädare för de kontor som arbetar- med i 
respelctive råd ingående nämnder. 

Ansvarsfördelning i kommunen 
Kommunstyrelsens beslut 2003 utgick från kommunens då nya nämndorganisation. När 
nämnder med kommunövergripande ansvar hade övertagit uppgifter som tidigare låg på 
kommundelsnämndemas var det naturligt att nämnder vars ansvarsområde motsvarar ett råds 
huvudsakliga område också tog ansvar för det rådet. Nämnderna har att lcommxmövergripande 
bevaka verksamhetsområdet vilket uttrycks i nämndfeglementet och även i 
kommunfullmäktiges beslut att nämnderna har att följa upp hur t ex program för äldreområdet 
får genomslag i hela kommunala organisationen. 

KS har ansvaret för två råd som inte naturligen hör hemma i annan nämnd, FHR och MHR. 
Tidigare fritids- och natuivårdsnämnden hade ansvaret för MHR fram t o m 2011. Någon 
förändring föreslås inte. 

Såväl handikapp- som pensionärsrörelsen har önskat en återgång ti l l tidigare ordning där KPR 
resp KHR låg direkt under kommunstyrelsen. Detta har återkommit i arbetet med detta 
uppdrag. Det främsta skälet är KS övergripande ansvar och styrelsens särskilda ansvar för 
kommunens ekonomi. 
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Mot detta talar de berörda nämndernas övergripande ansvar för frågorna och att både råden 
under flera år byggt upp ett fungerande arbete. KHR diskuterar regelbundet fördelning av 
kommunens tillgänglighetsmedel inför beslut i nämnden för hälsa och omsorg. 

Här föreslås att kommunstyrelsen återtar ansvar för föreslcriftema för KPR och KHR från 
nämnderna. För detta talar att de båda råden bygger på överenskommelser som tagits av 
kommunstyrelsen och att ansvarsområdet är uttalat kommunövergripande. 

Däremot föreslås inte att KS Övertar ansvaret för rådens sekretariat. Under arbetet har 
framlcommit att sekretariatsfunktionen fungerar väl under kontoret för hälsa, vård och 
omsorgs ansvar. 

Rådens sammansättning 
I arbetet har noterats att ett par av råden är mycket stora. Det gör att många ledamöter i rådet 
har svårt att komma t i l l tals. Arbetet skulle där lcunna effektiviseras om antalet ledamöter och 
ersättare reducerades. 

Syftet med en bred representation är spegla ett brett ansvarområde som berör många nämnder. 
För att rådet ska vara ett bra samafbetsforum mellan kommunala nämnder och ideella 
organisationer kräver det att företrädaren för en nämnd tar'ett aktivt ansvar att lämna och ta 
emot information. Om varje nämnd utsåg en istället för två representanter skulle ansvaret för 
denne representant bli tydligare samtidigt som rådens arbete skulle bli effektivare. 

Det kan framföras att med färre nämndföreträdare blir det svårt att uppnå en proportionell 
fördelning mellan partierna. Men råden har inte att ta beslut utan är samrådsorgan. De 
förtroendevalda företräder inte sitt parti utan sin nämnd. De är inget som Icräver att nämndens 
företrädare i ett råd utses inom majoriteten. För att ändå säkra att oppositionen får insyn 
föreslås att KS alltid utser två representanter. 

Folkhälsorådet 
FHR har 26 ledamöter. 20 av dessa representerar 10 kommunala nämnder. Om varje nämnd 
utsåg en ledamot var samtidigt som skulle antalet ledamöter i rådet bli 17 om KS framledes 
utser två representanter istället för en. För kommunens ledamöter skulle detta stärka ansvaret 
för en person att vara länlc mellan rådet och det organ som representeras i rådet. Det skulle 
också innebära en mindre besparing. 

Miljövårdsrådet 
MHR har 25 ledamöter. 13 av dessa representerar 7 styrelser, nämnder eller bolag och 12 
representerar 7 föreningar som i 5 fall har 2 representanter. Då rådet är så stort finns ett 
arbetsutskott som arbetar mellan rådens sammanträden. 

Om varje kommunalt organ och förening utser en ledamot var skulle antalet ledamöter bli 16 
om KS framledes utser två representanter istället för en. För Icommunens ledamöter skulle 
detta stärka ansvaret för en person att vara länlc mellan rådet och det organ som representeras i 
rådet. Ett arbetsutskott borde inte behövas. Det skulle också innebära en mindre besparing. 
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Handikapprådet 
KHR har idag ordningen att KS föreslår ordförande. NHO utser ordförande efter förslag av 
KS och därutöver 7 ledamöter och 7 ersättare för dessa efter förslag av partierna. 
Ledamöterna ska ha förankring i 8 olika nämnder. 

För råd som inte har beslutanderätt är det inte nödvändigt att utse ersättare för ledamot. För att 
tydligare markera att de politiskt utsedda ledamöterna företräder nämnder och inte partier 
föreslås att även för KHR utser nämnderna sin företrädare. Här föreslås därför att KS utser 
ordförande och ytterligare en ledamot. NHO utser två ledamöter, inkl vice ordförande. PBN, 
IFN, GSN, BUN, SBN och UAN utser var sin ledamot. Det ger 10 förtroendevalda istället för 
idag 8+7 

KLK lägger inte förslag beträffande HSOs representation i rådet. I dag har organisation fem 
ledamöter och fem ersättare och KLKs ser inget behov av förändring. Det samarbetsavtal som 
idag finns behöver ses över och i anslutning till de diskussioner som behöver föras med 
handikapprörelsen innan slutligt beslut bör hänsyn ta t i l l hur de ser på sin representation. 

Pensionärsrådet 
För KPR föreslås en viss utökning. Idag har rådet kommunala representanter för ÄLN. KPR 
har 4 ledamöter och lika många ersättare som utses av äldrenämnden och motsvarande 
presentation från UPS. Det finns ett behov av att bredda rådet så att andra verksamheter får en 
kommunal företrädare. 

Ovan föreslås att KS övertar ansvaret för rådets föreslaifter. För att markera rådets 
övergripande ansvar föreslås att KS utser ordförande och ytterligare en ledamot. I övrigt 
föreslås att nämnder vars verksamhet särskilt berör äldre utser representanter. ÄLN föreslås 
utse två representanter inkl vice ordförande. HVO, GSN, KTN, IFN föreslås utse en 
representant var. Det ger åtta förtroendevalda. 

KLK lägger inte förslag beträffande UPS representation i rådet. I dag har organisationen fyra 
ledamöter och fyra ersättare och KLKs ser inget behov av förändring. Det samarbetsavtal som 
idag finns behöver ses över och i anslutning til l de diskussioner som behöver föras med 
pensionärsrörelsen innan slutligt beslut bör hänsyn ta t i l l hur de ser på sin representation. 

Rådens föreskrifter/stadgar och arbetssätt 
Sedan 2003 är etablerat att råden inte utgör remissinstans annat än TSR i GSNs interna arbete. 
Råden ingår nämnder som vanligtvis är remissinstanser i egen kapacitet. Inhämtande av 
organisationers och andra myndigheters synpunkter ska ske genom remisser riktade direkt t i l l 
dessa som då svarar för sig själva. I rådens arbete kan ideella organisationer framföra t i l l 
berörd nämnd eller kommunstyrelsen att de vill vara remissinstans för ett särskilt ärende. 

Ovan föreslås förändringar i sammansättningen av råden i syfte att markera rådens roll som 
samverkansorgan mellan kommunala nämnder. Det är viktigt att de förtroendevalda ser sig 
som företrädare för den nämnd som har utsett döm. Det betyder ansvar att länka aktuella 



10 (10) 

frågor t i l l rådet och också länlca tillbaka till den egna nämnden vad som framförts från ideella 
organisationer och andra nämnder. 

För att stödja detta bör den ansvarige för tjänstemannastödet till rådet svara för att bilda ett 
nätverk med tjänstemän hos de kontor som arbetar med nämnder som är företrädda i rådet. 
Därigenom kan aktuella frågor fångas upp och information ges ti l l ordföranden inför 
planeringen av kommande möten. 

Därigenom kommer råden att arbeta effektivare utifrån sitt syfte. Bedömningen är att några 
förändringar i rådens föreslaifter nu inte är aktuella. 

Sammanfattning av förändringsförslagen 

Förslaget innebär att ansvaret för två av rådens föreslaifter flyttas t i l l kommunstyrelsen och 
fyra av råden får en förändrad sammansättning. Ansvaret för av nämnderna utsedda 
representanter att länlca mellan rådet och den egna nämnden betonas. Ansvarig tjänsteman för 
rådet tar ansvar för ett tjänstemannanätverlc. 

Folkhälsorådet 
Sammansättningen ändras så att varje ingående nämnd utser en ledamot. KS utser 2. Rådet får 
då 17 ledamöter istället för 26 

Miljövårdsrådet 
Sammansättningen ändras så att varje ingående kommunalt organ och förening utser en 
ledamot. KS utser 2. Rådet får då 15 ledamöter istället för 25 

Kommunala handilcapprådet 
Ansvaret för rådets föreskrifter flyttas ti l l kommunstyrelsen. Sammansättningen förändras så 
att KS utser ordförande och ytterligare en ledamot, NHO utser två ledamöter, inlcl vice 
ordförande. PBN, IFN, GSN, BUN, SBN och UAN utser var sin ledamot. 

Kommunala pensionärsrådet 
Ansvaret för rådets föreskrifter flyttas till kommunstyrelsen. Avtalet med pensionärsrörelsen 
justeras. Rådet sammansättning förändras så att KS utser ordförande och ytterligare en 
ledamot, ÄLN utser två ledamöter inkl vice ordförande. NFIO, GSN, KTN, IFN utser en -
representant var. 

Trafihäkerhetsrådet och brottsförebyggande rådet 
Inga förändringar föreslås 
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Barn- och ungdomsnämnden lämnar i rubricerade ärende följande yttrande: 
Nämnden har i huvudsak inget att erinra mot förslaget om ändrad sammansättning 
i kommunens råd och att kommunstyrelsen övertar ansvaret för två av rådens föreskrifter. 
Nämnden vil l dock framhålla att med förslaget kan inte en proportionell fördelning mellan 
majoritet och opposition uppnås samtidigt som oppositionens medverkan och insyn i rådens 
arbete minskar. Detta kan negativt påverka kontinuiteten och effektiviteten i rådens arbete. 

Barn- och ungdomsnämnden instämmer inte i förslaget att kommunstyrelsen ska överta  
ansvaret för ordförandeskapen i kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet.  
Nämnden förordar att ansvaret finns kvar hos nu ansvariga nämnder som svarar för de  
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