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 Kommunstyrelsen 
 

Översyn av kommunens råd samt förslag till justeringar av 
ansvarsfördelning och föreskrifter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  anta reviderade föreskrifter för miljövårdsrådet enligt bilaga 1, 
 
att  anta reviderade föreskrifter 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 
 
Sammanfattning 
I ärendet föreslås förändringar beträffande fyra av de samarbetsråd kommunen har: 
miljövårdsrådet, folkhälsorådet, pensionärsrådet och handikapprådet. Kommunstyrelsen 
övertar ansvaret för pensionärsrådets och handikapprådets föreskrifter.  
 
Rådens representations ändras så att kommunala nämnder utser en ledamot var. 
Kommunstyrelsens 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. 
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I ärendet 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. 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret genomförde under våren 2012 efter uppdrag en översyn av 
kommunens råd. Berörda råd var 
- Folkhälsorådet (FHR) 
- Miljövårdsrådet (MVR) 
- Handikapprådet (KHR) 
- Pensionärsrådet (KPR) 
- Trafiksäkerhetsrådet (TSR) 
- Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
 
Översynen gjordes i form av intervjuer med ordföranden i rådet, företrädare för de ideella 
organisationerna och ansvariga tjänstemän. En promemoria utarbetades som här återges i 
bilaga 5. 
 
I promemorian framhölls att de kommunala råden ska vara ett komplement till 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. Att samverka med dessa innebär en ömsesidig kommunikation där 
kommunen kan informera om planer etc och samtidigt ta emot synpunkter.  
 
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.  
 
Det finns ett behov att tydliggöra rådens roll som kommunikationsyta mellan kommunens 
nämnder och ideella organisationer. Vidare att effektivisera arbetet i ett par av råden. 
 
Promemorian avslutades med förslag i tre delar.  
 
1. att ansvaret för föreskrifter för KHR och KPR flyttas till kommunstyrelsen från nuvarande 
nämnden för hälsa, vård och omsorg respektive äldrenämnden 
 
2.fyra av råden får en förändrad sammansättning.  
Sammansättningen av folkhälsorådet ändras så att varje ingående nämnd utser en ledamot. KS 
utser 2. Rådet får då 17 ledamöter istället för 26 
 
Sammansättningen av miljövårdsrådet ändras så att varje ingående kommunalt organ och 
förening utser en ledamot. KS utser 2. Rådet får då 15 ledamöter istället för 25 
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Sammansättningen av kommunala handikapprådet förändras så 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. 
 
Sammansättningen av det kommunala pensionärsrådet förändras så att KS utser ordförande 
och ytterligare en ledamot, ÄLN utser två ledamöter inkl vice ordförande. NHO, GSN, KTN, 
IFN utser en representant var. Förslaget kräver förändring av avtalet som kommunstyrelsen 
slutit med Uppsala pensionärers samarbetsråd (UPS) 
 
3. Ansvarig tjänsteman för rådet tar ansvar för ett tjänstemannanätverk. Det är viktigt att ett 
tydligt samband finns mellan de olika nämnderna och rådet. Även ansvaret för av nämnderna 
utsedda representanter att länka mellan rådet och den egna nämnden betonas.  
 
För trafiksäkerhetsrådet och brottsförebyggande rådet föreslogs inga förändringar 
 
Remissbehandling 
Efter överläggning med kommunstyrelsens arbetsutskott remitterades promemorian till de 
nämnder, bolag och ideella organisationer som berörs av något av rådens arbete. Utöver 
remissinstanser har synpunkter inkommit från Göran Svanfeldt. Inkomna yttranden återges i 
bilagorna 6-23. Reservationer har avgivits i NHO av (V) och GSN av (V) och (MP). 
 
Förslaget att KS övertar ansvaret för föreskrifter för kommunala handikapprådet och 
kommunala pensionärsrådet tillstyrks av berörda organisationer och berörda nämnder 
 
Förslaget att förändra sammansättningen av råden har kommenterats av flera remissinstanser. 
UAN, MHN, FHN, SBN, Handikapprörelsens samarbetsråd (HSO) och Koloniträdgårds-
förbundet invänder, med varierande infallsvinklar, mot att den politiska representationen 
minskas. BUN avvis att kommunstyrelsen utser ordförande i KHR och KPR 
 
Entomologerna föreslår att organisationerna ges rätt att utse en ersättare till sammanträde där 
den ordinarie inte kan delta, 
 
UPS, HSO och ÄLN avvisar förslaget att vice ordföranden i pensionärsrådet och 
handikapprådet inte länge ska utses av UPS resp HSO utan av ÄLN resp HVO. 
 
Vissa remissinstanser lämnar en allmän tillstyrkan. Andra lämnar konkreta synpunkter på 
arbetet i ett råd, något som inte berördes av promemorians förslag. PBN vill lägga ned 
samtliga råd. FHN, KTN och HSO önskar representation i fler råd än vad som föreslås. 
 
Föredragning 
Det finns ett behov att förtydliga den roll som kommunens råd ska ha. Det bör understrykas 
att den primära rollen för miljövårdsrådet, pensionärsrådet och handikapprådet är att vara 
forum för dialog med ideella organisationer. För folkhälsorådet är den primära rollen att 
samverka mellan kommunala nämnder och andra myndigheter. Ansvaret för kommunens 
handläggning av ärenden kan aldrig åvila ett råd. Råden ska inte heller fungera som 
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remissinstans. När kommunen önskar synpunkter från berörda organisationer ska synpunkter 
inhämtas direkt från dessa.   
 
Syftet med förslaget att förändra sammansättningen av råden var att det skulle bli klarare att 
de kommunala representanterna i råden företräder sin nämnd och har att från nämnden föra in 
frågor till rådet och från rådet föra tillbaka frågor till nämnden. 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. Detta 
kommer att ske. 
 
I promemorian underströks att ledamöterna i rådet inte företräder sitt parti. De är kommunens 
forum. Inget kräver att nämndens representant utses inom majoriteten. För att ändå säkerställa 
att oppositionen får representation föreslogs att kommunstyrelsen utser två ledamöter. För 
kommunala pensionärsrådet utser äldrenämnden två ledamöter och för kommunala 
handikapprådet utser nämnden för hälsa vård och omsorg två ledamöter.  Genom samarbete 
mellan partierna kan säkerställas att den partipolitiska representationen blir bred utan att 
släppa fokus på att ledamoten representerar sin nämnd.   
 
Kommunledningskontoret föreslår en ändring och ett förtydligande gentemot promemorians 
förslag. Idag utser UPS vice ordförande i kommunala pensionärsrådet. HSO utser vice 
ordförande i kommunala handikapprådet. Denna ordning bör, som framhållits i 
remissbehandlingen, bibehållas. I folkhälsorådet, där också organisationerna ingår med en 
representant var, ges dessa möjlighet att utse en ersättare att delta vid möte om den utsedde 
har förhinder. 
 
Förslaget att kommunstyrelsen övertar ansvaret från äldrenämnden för pensionärsrådet 
innebär att avtalet mellan kommunen och UPS behöver skrivas om eftersom där står att det är 
äldrenämnden som svarar för att ett råd inrättas. UPS har i sitt remissvar tillstyrkt 
förändringen. Kommunledningskontoret har samrått med företrädare för UPS och är överens 
om att det kan ses som en teknisk justering som kan göras i en kommande översyn.  
 
I bilaga 1-4 finns förslag till föreskrifter för aktuella råd. Dessa är tekniskt omarbetade så att 
de fått en mer likartad utformning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förlaget innebär att färre ledamöter utses. Det är svårt att uppskatta effekten på kommunens 
kostnader för ersättning till dessa. Flera råd har noterat en bristande närvaro och föreslagen 
ordning får antas innebär att bättre närvaro än tidigare. Förändringar hanteras inom beslutad 
budget. 
 
Kommunledningskontoret 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 
 
































































































































