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Gemensamt reglemente för kommunstyrelsens beredande råd 
 
Bakgrund 
De beredande råden i Nordanstigs kommun är BRÅ- och folkhälsorådet, rådet för 
funktionshinders frågor, kommunala pensionärsrådet, kulturråd och näringslivsråd. 

 
                                              Rådets uppgift 

Råden är ett samrådsorgan till Kommunstyrelsen. 
 
Råden organiseras av kommunstyrelsen och administreras av förvaltningen. 
Varje råd arbetar fram en plan för det kommande året som årligen följs upp och 
presenteras i respektive råd och skickas till kommunstyrelsen.  
Råden, är en länk mellan ledningens beslut och utförandet, ska arbeta strategiskt 
med planering, utformning och uppföljning av sitt arbete. 

 
 
Rådets sammansättning 
Kommunstyrelsen utser de politiker som ska delta i råden. 
Kommunstyrelsen utser även ordföranden, dock behöver denne inte vara en 
politiker utan kan väljas bland rådets övriga representanter. 
Respektive råd utser utöver detta högst 10 representanter. Antalet regleras i rådets 
verksamhetsplan. 
 
BRÅ- och folkhälsorådet består av ordförande och 2 ledamöter varav en ersättare, 
övriga är kommunens fem verksamhetschefer, säkerhetssamordnare, 
brottsförebyggare, folkhälso-och ANDT strateg tillika sekreterare och 
representanter från berörda myndigheter (polis). 
 
Rådet för funktionshinders frågor består av högst tio representanter utsedda av 
respektive råd, samt tre politiker. 
 
Kommunala pensionärsrådet består av högst tio representanter utsedda av 
respektive råd, samt tre politiker. 
 
Kulturrådet består av en representant från Nordanstigs föreningsråd, fem 
representanter som utses av kulturlivet, två politiker och tre tjänstemän, 
(bibliotekschef, tf. näringslivschef och näringslivssekreterare). Organiseras av 
kommunstyrelsen och administreras av näringslivsorganisationen. 
 
Näringslivsrådet består av fem representanter utsedda av företagarföreningen samt 
tre politiker och två tjänstemän (kommunchef, och näringslivschef, tillika 
sekreterare.  
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                                              Tjänstemän 

I rådet ingår verksamhetschefer vid sina föredrag enligt ärendelistan tillhörande 
utskott/nämnder samt sekreterare. Ytterligare tjänstemän adjungeras vid behov. 
Om verksamhetscheferna inte kan delta utser de en tjänsteman som ersätter 
dem på sammanträdet. 
 

                                               Ersättning 
För tjänstgörande ledamot och representanter för respektive förening gäller 
kommunens arvodesreglemente. 
Om rådens verksamheter orsakar extra kostnader för arvoden, resor m.m. skall 
dessa i förväg godkännas av kommunstyrelsen. 
 
Beredningsmöte 
Ordförande, berörda verksamhetschefer, sekreterare ingår i rådets beredning. 
Beredningens uppgift är att före rådets sammanträde bereda aktuella ärenden. 
Rådets ordförande är ordförande i beredningen. 

 
 
Arbetsformer 
Lokala råden sammanträder högst fyra gånger per år – råden avgör själva i 
verksamhetsplan som bilaga från respektive råd, omfattningen av dessa. 
Extra sammanträde kan hållas för behandling av en viss fråga om rådets 
ordförande eller vice ordförande så begär. Om rådens verksamheter orsakar 
extra kostnader för arvoden, resor m.m. skall dessa i förväg godkännas av 
Kommunstyrelsen. 
Vid sammanträde förs minnesanteckningar som justeras av ordförande och en 
av mötet utsedd justeringsman. 
Då rådet är ett referensorgan, och inte ett beslutande organ, används inte 
formuleringen beslut i protokollet. I protokollet kan antecknas ledamöternas 
synpunkter i form av anteckning i protokollet. 
 
Protokoll ska skickas till ledamöterna via e-post samt vid behov andra berörda 
nämnder/organ samt publiceras på kommunernas hemsidor. 
 
Föredragningslista över ärenden som ska behandlas ska delges ledamöter och 
ersättare senast sju dagar före rådets sammanträde. 
 
Revidering 
Revideringar i detta reglemente kan initieras i råden, men fastställs genom 
beslut i kommunstyrelsen.   


