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Reglemente för kommunstyrelsens rådgivande organ och 

särskilda kommittéer 

 

 

Reglementet har antagits av kommunfullmäktige 2014-09-24, § 193. Reviderat 2017-12-20 § 

192. Reglementet ersätter Kf 1974-05-30 § 111, Kf 2002-12-12 § 335, Arbetsordning för kom-

munala pensionärsrådet daterad 1995-02-06, Kf 1972-01-27 § 15, Arbetsordning för kommunala 

handikapprådet daterad 2007-02-20, Kf 2001-09-13 § 196, Kf 2009-04-29 § 108, Kf 2007-03-28 

§ 67 och Kf 1995-01-12 § 5. 

 

Inledning 

I Finspångs kommun ska för ömsesidig information och överläggningar finnas rådgivande organ 

och kommittéer. Dessa har inte ställning som kommunala nämnder men utgör viktiga informat-

ionskällor inför beslutsfattande. De rådgivande organen och kommittéerna består av representan-

ter från kommunen och representanter från civilsamhället, exempelvis intresseorganisationer och 

företrädare för näringslivet. De rådgivande organen och kommittéerna bestämmer själva när de 

ska ha sina möten men åläggs att föra minnesanteckningar/protokoll som redovisas till kommun-

styrelsen. 

Endast de ledamöter som är kommunpolitiskt tillsatta arvoderas av Finspångs kommun. 

Kommunala pensionärsrådet 

Kommunens pensionärsråd är inrättat under kommunstyrelsen som ett rådgivande organ till 

kommunstyrelsen i äldrefrågor. En arbetsordning som tagits fram av rådet och godkänts av 

kommunstyrelsen tydliggör vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under mandatperi-

oden.  

Rådet ska vara sammansatt av två förtroendevalda och högst sju ledamöter från frivilligorgani-

sationer inom äldreområdet. Frivilligorganisationerna anmäler intresse att ingå i rådet och plat-

serna fördelas sedan av kommunstyrelsen bland de som önskat utifrån turordning, förutsatt att de 

är partipolitiskt obundna. På det sättet kan även nybildade och mindre organisationer represente-

ras i rådet. Att uppnå någon form av demografisk rättvisande bild är inte möjlig, varför det sna-

rare är av större vikt att samtliga organisationer ges samma möjligheter att ingå i rådet för att 

främja äldres intressen. Paraplyorganisationer ges alltid företräde till en plats i rådet. De organi-

sationer som erhåller representation i rådet avgör själva vem som företräder dem i rådet.  

Kommunstyrelsen utser ordförande och rådet utser vice ordförande.  

Rådet har tjänstemannastöd i form av sekreterare och intern sakkunnig/koordinator.   

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor  

Kommunens handikappråd byter i samband med revideringen av reglementet namn för att ge en 

mer samtida och fackmannamässigt korrekt beskrivning av rådets funktion. Kommunala rådet 

för funktionshinderfrågor är inrättat under kommunstyrelsen som ett rådgivande organ till kom-

munstyrelsen i funktionshinderfrågor. En arbetsordning som tagits fram av rådet och godkänts av 
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kommunstyrelsen tydliggör vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under mandatperi-

oden.  

Rådet ska vara sammansatt av två förtroendevalda och högst sju ledamöter från frivilligorgani-

sationer inom funktionshinderområdet. Frivilligorganisationerna anmäler intresse att ingå i rådet 

och platserna fördelas sedan av kommunstyrelsen bland de som önskat utifrån turordning, förut-

satt att de är partipolitiskt obundna. På det sättet kan även nybildade och mindre organisationer 

representeras i rådet. Paraplyorganisationer ges alltid företräde till en plats i rådet. De organisat-

ioner som erhåller representation i rådet avgör själva vem som företräder dem i rådet.  

Kommunstyrelsen utser ordförande och rådet utser vice ordförande.  

Rådet har tjänstemannastöd i form av sekreterare och intern sakkunnig/koordinator.   

Näringslivsråd 

Näringslivsrådet ska vara rådgivande till kommunstyrelsen samt driva idéer och frågor som rör 

företagande i Finspång i syfte att skapa attraktionskraft för företagande, nyföretagande och före-

tagsetableringar i Finspång. Sammantaget ska rådet vara ett rådgivande forum till Finspångs 

kommun och verka som kommunens företagskanal in till kommunstyrelsen. En arbetsordning 

som tagits fram av rådet och godkänts av kommunstyrelsen tydliggör vilka uppgifter och frågor 

rådet ska arbeta med under mandatperioden.  

Rådet ska vara sammansatt av två kommunpolitiskt förtroendevalda och högst sju ledamöter från 

det lokala näringslivet. Kommundirektör eller av honom utsedd tjänsteman är också medlem i 

rådet. Rådet ska eftersträva medlemmar som verkar och bor i Finspång. Rådet föreslår näringsli-

vets medlemmar till kommunstyrelsen. En spridning mellan olika näringslivsgrenar eftersträvas. 

Rådet väljs sedan av kommunstyrelsen för en mandatperiod. 

Eftersom rådet inte är ett internt kommunorgan utan en samverkansarena för olika näringslivsak-

törer utses såväl ordförande som vice ordförande av rådet. Näringslivet ska inneha ordförande-

posten och ordföranden är den som årligen rapporterar till kommunstyrelsen.  

Rådet har tjänstemannastöd i form av sekreterare. 

 

Ungdomsråd 

Ungdomsrådet ska fungera som en arena för ungdomar som vill jobba med att förbättra för sig 

själva och andra unga i kommunen. Det kan handla om att påverka med opinionsbildning eller 

genom konkreta förslag till kommunstyrelsen men det kan också handla om att organisera aktivi-

teter för andra ungdomar.  

Rådet ska synas i lokala miljöer där de kan möta andra ungdomar och omvärldsbevaka ungdoms-

frågor i övrigt. Rådet ska ha regelbunden kontakt med ledamöter i kommunstyrelsen, minst två 

gånger per år. 

Det finns inte några bestämmelser kring tillsättningen i rådet annat än att det ska vara öppet för 

alla ungdomar som är intresserade av att bli delaktiga i detsamma. Till skillnad från de andra rå-

den består rådet endast av den intressegrupp det representerar. Relationen till den politiska orga-



 2017-12-20 3(6) 
 

    

nisationen får rådet dels via förslagsrätten i kommunstyrelsen och dels via möte med ledamöter 

från kommunstyrelsen.  

Rådet har tjänstemannastöd i form av koordinator. 

Folkhälsoråd 

Folkhälsorådet är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen. Rådet ska arbeta proaktivt med 

folkhälsofrågor på en övergripande nivå. En arbetsordning som arbetas fram och godkänts av 

kommunstyrelsen tydliggör vilka uppgifter och frågor som rådet ska arbeta med under mandat-

perioden. Inom folkhälsorådets uppgifter ingår att ta initiativ till, stödja och leda utvecklingen av 

folkhälsoområdet, ge förslag till handlingsplaner för folkhälsoarbetet, följa upp, utvärdera och 

rapportera genomförda folkhälsoinsatser. Vid behov ge förslag till förändringar i folkhälsopro-

grammet samt vara remissinstans i folkhälsofrågor. 

Kommunens folkhälsoråd ska vara sammansatt av tre kommunpolitiskt förtroendevalda och 

högst sju ledamöter från organisationer och aktörer verksamma inom folkhälsoområdet. Kom-

munstyrelsen väljer ordförande och vice ordförande och den tredje förtroendevalda ledamoten. 

Ordförande eller vice ordförande ska vara ledamot i kommunstyrelsen. Folkhälsorådet föreslår 

de övriga medlemmarna till kommunstyrelsen. Rådet väljs sedan av kommunstyrelsen för en 

mandatperiod. 

Rådet har tjänstemannastöd i form av sekreterare och intern sakkunnig/koordinator. 

Brottsförebyggande råd  

Brottsförebyggande rådet, Brå är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen. 

 

Rådet ska arbeta med rådgivning samt ha informationsutbyte då det gäller det brottsförebyggande ar-

betet mellan kommunens nämnder och styrelser, näringsliv, föreningsliv, organisationer och annan 

offentlig verksamhet.  

 

En arbetsordning (Brottsförebyggande program) som har tagits fram av rådet och godkänts av kom-

munstyrelsen, tydliggör vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under mandatperioden. 

 

Brottsförebyggande rådet har en organisation som består av tre grupper;  
 

Brå (en politisk styrgrupp med möjlig medverkan från andra organisationer och myndigheter.) 

Den politiska styrgruppen ska bestå av fem ledamöter från kommunstyrelsen enligt fördelningen tre 

från majoriteten och två från oppositionen. 

Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande i den politiska styrgruppen. 

Utöver dessa fem ingår även representant från Polismyndigheten (Polisområdeschef alt kommunpo-

lis). 

Brå ska styra det brottsförebyggande arbetet genom att ange den politiska viljan och målen för verk-

samheten. Brå har stöd av, och samverkar med säkerhetssamordnaren som agerar som en samman-

hållande länk genom alla led i det brottförebyggande arbetets instanser. 

Brå har det överordnade ansvaret för att målen och prioriteringarna för den brottsförebyggande verk-

samheten genomförs. 

Utöver detta finns möjlighet till medverkan från andra organisationer och myndigheter. 

 

Brottsförebyggande styrgrupp (Sektorchefer och kommundirektör)  
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Den brottsförebyggande styrgruppen består av sektorcheferna, Polismyndigheten (polisområdeschef 

alt kommunpolis) samt personal från annan relevant myndighet och leds av kommundirektören. 

Styrgruppen utser de operativa arbetsgrupperna efter mål och prioritering.  

Den brottsförebyggande styrgruppen har stöd av, och samverkar med säkerhetssamordnaren som 

agerar som en sammanhållande länk genom alla led i det brottförebyggande arbetets instanser. 

 

Brottsförebyggande operativa grupper (tjänstemannagrupper utvalda av styrgruppen för att utföra 

de beslutade uppdragen) 

De brottsförebyggande operativa grupperna består av tjänstemän utvalda av styrgruppen för att utföra 

de beslutade uppdragen. 

De operativa arbetsgrupperna utses av den brottförebyggande styrgruppen och ska verkställa priorite-

rade insatser, kartlägga behov och resurser, upprätta genomförandeplaner för insatserna, samt ge-

nomföra de för kommunen generella uppgifterna.  

Genomförandeplanerna ska innehålla detaljerade beskrivningar av metoden som ska användas, tid-

plan, rollfördelning och ansvar, hur insatserna ska dokumenteras, följas upp och utvärderas.  

De brottsförebyggande operativa grupperna har stöd av, och samverkan med säkerhetssamordnaren 

som agerar som en sammanhållande länk genom alla led i det brottförebyggande arbetets instanser. 

De utsedda arbetsgrupperna ska även följa upp de insatser som gjorts och rapporteringen sker via sä-

kerhetssamordnaren till den brottsförebyggande styrgruppen och Brå. 

Arbetsgrupperna ansvarar för att en lokal kartläggning kopplat till de övergripande områdena i det 

brottsförebyggande programmet genomförs årligen. Utifrån kartläggningen fastställer Brå priorite-

rade mål. 

  

Säkerhetssamordnaren bär huvudansvaret för informationsflödet mellan de olika nivåerna. Säker-

hetssamordnaren ska redovisa uppföljning av kartläggning och insatser för kommunstyrelsen en till 

två gånger per år. 

 
Bakomliggande strategiska dokument; 

ANDT- strategi.  

Samverkansavtal Polis och kommun.  

Samverkansavtalet mellan Lokalpolisområde Norrköping och Finspångs kommun, ska ligga till 

grund för det operativa brottsförebyggande arbetet. Avtalet ska ange de yttre ramarna för samverkan 

kring den brottsförebyggande verksamheten samt lyfta fram problemområden där gemensamma åt-

gärder är möjliga.  Till samverkansavtalet finns en handlingsplan och ett medborgarlöfte som följs 

upp två gånger per år. 
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Organisation av det brottsförebyggande arbetet  

Finspångs brottsförebyggande råd (Brå) består av en politisk nivå med möjlighet av medverkan från 

andra organisationer och myndigheter, en strategisk tjänstemannanivå, samt operativa grupper-  

 

Den politiska gruppen, Brå, har att följa brottsutvecklingen nära och som främsta uppgift att styra det 

brottsförebyggande arbetet genom att ange den politiska viljan och målen för verksamheten. 

 

Den brottsförebyggande styrgruppen har det överordnade ansvaret för att målen och prioriteringarna 

för den brottsförebyggande verksamheten genomförs.  

 

De operativa grupperna, tillsätts efter behov och ska verkställa prioriterade insatser, kartlägga behov 

och resurser och upprätta genomförandeplaner för insatserna. De ska även följa upp gjorda insatser 

och rapportera till den brottsförebyggande styrgruppen. Säkerhetssamordnaren ska redovisa för KS 

två gånger per år och vid behov.  

Det brottsförebyggande programmet ska fungera som ett övergripande styrdokument i det lokala 

brotts- och drogförebyggande arbetet som syftar till att öka tryggheten i kommunen. Programmet och 

ANDT-strategin får genomslag endast genom att integreras i kommunens årliga styrkort i strategiska 

planen.  

Säkerhetssamordnaren bär huvudansvaret för informationsflödet mellan de olika nivåerna. 

 

  
 

 

Trafiksäkerhetskommitté 

Trafiksäkerhetskommittén är kommunstyrelsens rådgivande och operativa organ för trafiksäker-

hetsfrågor. Kommittén ska diskutera och uppmärksamma trafiksäkerhetsbrister i trafikmiljön. 

Det operativa arbetet yttrar sig genom att kommittén deltar i olika kampanjer för att öka trafiksä-

kerheten, till exempel genom att dela ut reflexer till skolelever. En arbetsordning som tagits fram 

av kommittén och godkänts av kommunstyrelsen tydliggör vilka uppgifter och frågor rådet ska 

arbeta med under mandatperioden 

Kommittén består tre ledamöter som utses av kommunstyrelsen och högst sju ledamöter från 

verksamma organisationer inom trafiksäkerhetsområdet. Organisationerna anmäler intresse att 

Säkerhetssamordnare 
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ingå i rådet och platserna fördelas sedan av kommunstyrelsen. Paraplyorganisationer ges alltid 

företräde till en plats i rådet. De organisationer som erhåller representation i rådet avgör själva 

vem som företräder dem i rådet.  

Kommunstyrelsen utser ordförande och kommittén utser vice ordförande.  

Rådet har tjänstemannastöd i form av sekreterare och en intern sakkunnig/koordinator.  

Kommunövergripande skolråd 

Finspångs kommun har ett kommunövergripande skolråd där representanter från alla grundsko-

lor träffas. Det kommunövergripande skolrådet syftar till att informera, samråda och föra dialog 

kring frågor som berör kommunens skolverksamhet på ett övergripande plan. Ett annat syfte är 

att möjliggöra erfarenhetsutbyte samt skapa förståelse och samarbete mellan skolråden i kom-

munen.  

 

Det kommunövergripande skolrådet träffas en gång per termin. 

 

De lokala skolråden utser en eller två representanter när kommunövergripande skolrådet har 

möte. Kommunstyrelsen utser en representant från majoriteten (ordförande) och en representant 

från oppositionen att närvara. Från kommunen deltar sektorchef och vid behov även utvecklings-

strateg när kommunövergripande skolrådet har möte. 

 

 

- - - - - 


