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 Kommunstyrelsen 
 

Revidering av stadgar/föreskrifter för kommunens råd med 
anledning av ny nämndorganisation med mera 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att svara för miljövårdsrådets sekretariat, samt 
 
att revidera stadgar för folkhälsorådet, miljövårdsrådet och trafiksäkerhetsrådet enligt förslag 
i föredragningen innebärande att föreskrifterna respektive stadgan anpassas till 
kommunfullmäktiges beslut om ny organisation och namn för nämnden för hälsa och omsorg. 
 
Ärendet 
Kommunen har sedan lång tid råd där företrädare för kommunen och andra organisationer 
möts för information och samråd i vissa frågor.  
 
I ERS-11 regleras att ersättning enligt ERS utgå till företrädare för ideella organisationer i  
folkhälsorådet, handikapprådet, miljövårdsrådet, kommunala pensionärsrådet och 
trafiksäkerhetsrådet 
 
Råden har varierande bakgrund och sammansättning. Efter en utförlig diskussion beslutade 
kommunstyrelsen i februari 2003 att ansvaret för pensionärsrådets föreskrifter och sekretariat 
ska åvila äldrenämnden. Ansvaret för handikapprådets föreskrifter och sekretariat lades på 
nämnden för vuxna med funktionshinder, nuvarande nämnden för hälsa och omsorg. För 
folkhälsorådet och miljövårdsrådet beslutades att sekretariatsfunktionen ska åvila fritids- och 
naturvårdsnämnden men beslut om föreskrifter hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har 
återtagit ansvaret för sekretariatet och i maj 2012 antagit föreskrifter och handlingsplan. 
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Nu gällande föreskrifter för dessa råd återges i bilaga 1 
 
Gatu- och trafiknämnden har i skrivelse, inkommen den 21 december 2011, föreslagit 
förändring av trafiksäkerhetsrådets stadgar. Bilaga 2 
 
Föredragning 
En mer genomgripande översyn av kommunens råd och dess syften har aktualiserats. Det 
finns ett behov av att tydligare markera rådens roll som informations- och samrådsorgan. En 
fråga som också bör prövas är att återföra ansvaret för samtliga råds föreskrifter till 
kommunstyrelsen. En sådan förändring förutsätter dialog med berörda nämnder. 
 
I detta ärende föreslås de förändringar som är aktuella med anledning av den nya 
nämndorganisationen beträffande de råd för vilka kommunstyrelsen har ansvaret. Nämnden 
för hälsa och omsorg kommer att revidera stadgarna för kommunala handikapprådet. Vidare 
behandlas gatu- och trafiknämndens förslag till stadgar för trafiksäkerhetsrådet. 
 
Miljövårdsrådet 
Föreskifterna anger att kommunstyrelsen utser en ledamot och ordförande. Fritids- och 
naturvårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden, gatu- och 
trafiknämnden, fastighetsnämnden och Uppsala vatten och avfall AB utser två ledamöter 
vardera. Fritids- och naturvårdsnämnden utser vice ordförande 
 
Dessutom har naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet, ornitologiska föreningen, 
entomologiska föreningen och kolonilottsföreningarna 2 ledamöter var. Fältbiologerna och 
turistföreningen har 1 ledamot var. 
 
Här föreslås att i föreskrifterna fritids- och naturvårdsnämnden ersätts med fritids- och 
idrottsnämnden, byggnadsnämnden ersätts med plan- och byggnadsnämnden, gatu- och 
trafiknämnden ersätts med gatu- och samhällsmiljönämnden samt fastighetsnämnden ersätts 
med fastighetsägarnämnden. 
 
Fritids- och naturvårdsnämnden har haft ansvaret för miljövårdsrådets sekretariat. Då 
nämnden upphörde vid årsskiftet måste frågan prövas. De frågor som rådet behandlar griper 
över flera av kommunens verksamhetsområden. Kommunledningskontoret har resurser för 
övergripande arbete med miljöfrågor. Det är därför naturligt att ansvaret för sekretariatet 
övergår till kommunledningskontoret. § 3 i föreskrifterna ändras så att sista meningen utgår 
och ersätts med ”sekretariatsfunktionen hämtas från kommunledningskontoret” 
 
Trafiksäkerhetsrådet 
Vad gäller trafiksäkerhetsrådets stadgar har gatu- och trafiknämnden överlämnat ett förslag 
till revidering. Förslaget innebär att ”gatu- och trafiknämnden” byts ut mot ”ansvarig nämnd 
för trafiksäkerhetsfrågor”. Vidare att rådet ska hålla minst tre allmänna möten per år istället 
för minst två. I stadgan införs även att synpunkter gällande verksamhetsplan inlämnas senast 
en vecka före årsmötet. 
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Beträffande rådets kansli föreslås här en annan formulering. Nämnden har föreslagit att 6 § 
ska lyda: ”Trafiksäkerhetsrådets kansli utgår en enhet inom ansvarig nämnd för 
trafiksäkerhetsfrågors kontor. Verkställande tjänsteman är chef för enheten”. 
 
Kommunfullmäktige har antagit en ny organisation för nämnderna inom 
samhällsbyggnadsområdet innebärande att gatu- och samhällsmiljönämnden, som har ansvaret 
för trafiksäkerhetsfrågorna, stöds av ett med andra nämnder gemensam kontor, kontoret för 
samhällsutveckling. Detta kontors organisation har varit föremål för en särskild process. 
Utifrån vunna erfarenheter kommer kontoret att vidareutvecklas.  
 
Det är viktigt att i rådets stadgar klargöra var ansvaret för rådets sekretariat ligger. Stadgarna 
bör inte ange om den funktionen ska benämnas kansli eller enhet och chefskapet för 
densamma. Det ankommer på kontoret att tillse att rådet får det stöd som krävs. Därför 
föreslås att 6 § får lydelsen: ”Kontoret för samhällsutveckling svarar för trafiksäkerhetsrådets 
sekretariat”.  
 
Med den ändringen föreslås kommunstyrelsen besluta enligt gatu- och trafiknämndens förslag 
 
Folkhälsorådet 
Föreskrifterna anger att kommunstyrelsen utser en ledamot och ordförande. Fritids- och 
naturvårdsnämnden, miljö- och hälsovårdsnämnden, äldrenämnden, barn- och 
ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden för barn och 
unga, nämnden för vuxna med funktionshinder, kulturnämnden, byggnadsnämnden, och gatu- 
och trafiknämnden utser två ledamöter vardera. Landstinget utser tre ledamöter och Uppsala 
föreningsråd utser två ledamöter. Fritids- och naturvårdsnämnden utser vice ordförande 
 
Av § 4 i föreskrifterna framgår att kommunstyrelsen svarar för sekreterarietet. 
 
Här föreslås att i föreskrifterna fritids- och naturvårdsnämnden ersätts med fritids- och 
idrottsnämnden, nämnden för vuxna med funktionshinder ersätts med nämnden för hälsa och 
omsorg, byggnadsnämnden ersätts med plan- och byggnadsnämnden samt att gatu- och 
trafiknämnden ersätts med gatu- och samhällsmiljönämnden. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser utöver att arbetsuppgifter flyttas till 
kommunledningskontoret från tidigare fritids- och naturkontoret. Kontoret har att lösa 
uppgiften inom given ekonomisk ram. 
 
Kommunledningskontoret 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 
 




































