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Reglemente för Brukarråd 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige antar Reglemente för 

Brukarråd. 

Ärendebeskrivning 

Enligt Policy för styrande dokument bör kommunens reglemente revideras minst en gång per 

mandatperiod. Inför denna revidering har alla brukarråd fått möjlighet att uppdatera innehållet 

i reglementet.  

 

Råden har idag var sitt reglemente men stora delar av innehållet har varit likartat med endast 

små språkliga variationer. Kommunledningsförvaltningen har därför arbetat fram ett förslag 

till gemensamt reglemente för brukarråden för att på ett bättre sätt samla rådens regler och 

uppgifter i ett dokument. Ett gemensamt reglemente underlättar även revidering då eventuella 

ändringar inte behöver göras i fem individuella reglementen. Kommunledningsförvaltningens 

förslag till gemensamt reglemente har remitterats för yttrande till alla brukarråden. 

 

I reglementet anger Kommunfullmäktige rådens uppgifter och befogenheter. Piteå kommun 

har idag fem brukarråd; Folkhälsorådet, Förebygganderådet, Landsbygdspolitiska rådet, 

Tillgänglighetsrådet och Pensionärsrådet. 

 

I beslutsunderlaget är vissa tillägg och omformuleringar markerade med gult. De större 

ändringarna är: 

 

1. Allmänt  

Förkortad inledning (även till respektive brukarråd).  

 

1§ Förtydligande angående möjligheten att växla mellan ledamöter och ersättare under 

mandatperioden. Krav på medlemskap i aktuell organisation krävs för deltagande i respektive 

brukarråd. 

2§, 3§ Specifika skillnader för Folkhälsorådet har lagts in i paragrafen.   

8§ Förtydligande av möjligheten till insynsplats med yttranderätt i rådet. 

9§ Förtydligande och likformighet över hur de fullständiga protokollen ska delges. 

10§ Likformighet över rådens ekonomi och ersättning. 

 

2. Folkhälsorådet 

4§ Rådet byter ansvarig förvaltning från Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

4. Landsbygdspolitiska rådet 

2§ Tillägg till uppgifter utifrån önskemål från rådet. 

3§ Nytt förslag till antal ledamöter utifrån önskemål från rådet, För att inte balansen mellan 

politiker och intresseorganisationerna ska bli för stor föreslås att Kommunstyrelsen minskar 

med 1 ledamot. 

 

5. Pensionärsrådet 

2§ Rådets uppgifter har omformuleras.  
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3§ Rådets sammansättning föreslås förändras för att balansen antalet förtroendevalda och 

representanter för pensionärsorganisationerna ska bli jämnare. 

 

6. Tillgänglighetsrådet 

Rådets sammansättning föreslås förändras för att balansen antalet förtroendevalda och 

representanter för funktionsrättsorganisationerna ska bli jämnare. 

 

Utöver detta finns även språkliga förändringar för att underlätta läsandet och ha ett 

sammanhållet språkbruk i dokumentet som inte bedöms påverka funktionerna i reglementet. 

Beslutsunderlag 

 

Beslutet skickas till 

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

 

 

 

Maria Öman 

Kommunsekreterare 

Kommunledningsförvaltningen 


