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1. Allmänt 

Detta reglemente reglerar kommunens brukarråd; Förebygganderådet, Pensionärsrådet och 

Tillgänglighetsrådet. Första kapitlet tar upp allmänna förutsättningar och gemensamma 

bestämmelser för samtliga råd. De efterföljande kapitlen tar upp de specifika rådens syfte, 

uppgifter och sammansättning.  

 

Kommunallagen (2017:725, KL) anger att nämnderna ska verka för att samråd sker med dem 

som brukar deras tjänster. Piteå kommun har därför inrättat brukarråden för samråd, 

överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för kommunen och företrädare 

för organisationer som arbetar inom dessa specifika intresseområden. 

 

Råden ska arbeta utifrån de övergripande mål som kommunfullmäktige beslutat om i 

verksamhetsplanen.  

 

Brukarråden ligger organisatoriskt under Kommunstyrelsen. 

Organisation och arbetsformer 

1 § Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i rådet för tid som sammanfaller med 

mandatperioden för kommunstyrelsen ledamöter.  

 

Löpande under mandatperioden kan rådet nominera nya ledamöter för att 

intresseorganisationerna ska ha möjlighet att växla mellan ordinarie- och ersättarplatser i rådet.  

 

Jämställdhet ska eftersträvas i rådets sammansättning.  

 

För att kunna vara ledamot eller ersättare i rådet krävs medlemskap i aktuell organisation.  

 

2 § Rådet utser inom sig ordföranden och vice ordföranden. Ordföranden utses 

från kommunens förtroendevalda ledamöter och vice ordföranden från företrädarna för 

intresseorganisationerna.  

 

3 § Rådet kan tillsätta utskott med uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till 

sammanträden eller fungera som arbetsgrupp. Arbetsutskottet består av rådets ordförande, vice 

ordförande, en representant från en nämnd som inte innehar ordförande- eller vice 

ordförandeposterna, samt ytterligare två representanter från intresseorganisationerna, 

tillsammans fem ledamöter. Personliga ersättare ska utses för samtliga ledamöter. 

 

4 § Som sekreterare i råden och dess arbetsutskott utses tjänsteperson från förvaltningen som 

ansvarar för administration av rådet. 

Sammanträden 

5 § Sammanträden ska hållas fyra gånger per år. Rådet bestämmer dag och tid för 

sammanträden. 

 

Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, arbetsutskott eller om mer än hälften av 

rådets ledamöter begär det. 
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6 § Skriftlig kallelse och föredragningslista skickas till rådets ledamöter och ersättare senast 10 

dagar före sammanträdet. Ordföranden bestämmer vilka övriga handlingar som ska 

skickas till ledamöter och ersättare. 

 

7 § Till sammanträden kallas ordinarie ledamöter. Vid frånvaro ansvarar ledamot för att 

ersättare kallas. 

 

Därutöver kallas två ersättare till rådets sammanträde som adjungerade ersättare efter ett 

rullande schema. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, dock inte rätt 

att få sin mening antecknad i protokollet. 

 

8 § Representant från intresseorganisation som bedriver organiserad verksamhet i kommunen 

kan efter beslut i brukarrådet erhålla insynsplats med yttranderätt men inte beslutsrätt i rådet. 

Representant för sådan organisation får inträda som tjänstgörande ersättare om så behövs för att 

organisationernas representation i rådet ska bli fulltalig. 

 

9 § Sammanträdesprotokollen ska justeras av ordförande samt en av rådet utsedd ledamot. 

 

Protokollsutdrag skickas till dem som är berörda av behandlande ärenden. Fullständiga 

protokoll ska delges ledamöter och ersättare i rådet, deltagande nämnder samt de i kommunen 

verksamma lokala intresseorganisationer som rådet beslutat om.  

Ekonomi 

10 § Ersättning för rådets ledamöter och ersättare följer Piteå kommuns Bestämmelser om 

ersättning till förtroendevalda. Respektive nämnd står för ersättningen för sina ledamöter. 

Nämnd ansvarig för administration står för ersättningen för intresseorganisationernas 

ledamöter.  

 

Ersättning utgår inte för insynsplats i rådet.    
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2. Förebygganderådet 
Förebygganderådet arbetar för att förebygga risker för socialt utsatta grupper eller individer, 

förhindra skadeverkningar av missbruk, minska fördomar samt stödja våldsutsatta kvinnor och 

deras barn. 

Syfte 

1 § Rådets syfte är att: 

 förstärka det förebyggande arbetet 

 verka för att det förebyggande arbetet beaktas i nämndernas åtgärder och planering 

 initiera nya frågor och perspektiv på det förebyggande arbetet i Kommunstyrelse/ 

nämnder och förvaltningar 

 vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

Uppgifter 

2 § Rådet eller dess arbetsutskott ska: 

 möjliggöra och verka för det förebyggande arbetet i Piteå 

 inhämta intresseorganisationernas erfarenheter och synpunkter 

 svara för gemensam informations- och kunskapsspridning inom sina respektive område 

i förebyggande syfte 

 framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos berörd styrelse/nämnd och 

förvaltning 

 uppmärksamma intresseorganisationernas roll i samhället. 

Rådets sammansättning 

3 § Rådet ska bestå av 12 ledamöter som nomineras enligt följande:  

1 ledamot och 1 ersättare från Kommunstyrelsen 

1 ledamot och 1 ersättare från Barn- och utbildningsnämnden 

1 ledamot och 1 ersättare från Kultur- och fritidsnämnden 

1 ledamot och 1 ersättare från Samhällsbyggnadsnämnden 

2 ledamöter och 2 ersättare från Socialnämnden 

 

Övriga 6 ledamöter och 6 ersättare utses från intresseorganisationernas nomineringar.   

 

4 § Socialnämnden ansvarar för administrationen.  
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3. Pensionärsrådet 

Pensionärsrådet arbetar för att på olika sätt främja förutsättningarna för goda levnadsvillkor för 

pensionärskollektivet. 

Syfte 

1 § Rådets syfte är att: 

 förstärka pensionärernas inflytande i alla frågor som berör dem 

 verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas åtgärder och 

planering 

 initiera nya frågor som berör pensionärer i Kommunstyrelse/nämnder och 

förvaltningar 

 vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

Uppgifter 

2 § Rådet eller dess arbetsutskott ska: 

 hålla sig underrättade om planerade förändringar av samhällsinsatsernas utformning 

och organisation som särskilt berör pensionärskollektivet 

 samverka (samråda) med respektive nämnd/förvaltning i aktuella frågor som berör 

pensionärskollektivet 

 inhämta synpunkter och erfarenheter och göra Kommunstyrelsen, nämnderna och 

förvaltningarna uppmärksamma på förändringar i samhället som påverkar 

pensionärskollektivet i samhället 

 informera och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud, som 

berör pensionärskollektivet i samhället.  

 framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos berörd styrelse/nämnd 

eller förvaltning 

 vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som särskilt berör 

pensionärskollektivet 

Rådets sammansättning 

3 § Rådet ska bestå av 13 ledamöter som nomineras enligt följande:  

 

1 ledamot och 1 ersättare från Kommunstyrelsen 

1 ledamot och 1 ersättare från Fastighets- och servicenämnden 

1 ledamot och 1 ersättare från Kultur- och fritidsnämnden 

1 ledamot och 1 ersättare från Samhällsbyggnadsnämnden 

2 ledamöter och 2 ersättare från Socialnämnden 

 

Pensionärsorganisationerna som tillhör riksorganisationer nominerar 7 ledamöter och 7 

ersättare.  

 

4 § Socialnämnden ansvarar för administrationen.  
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4. Tillgänglighetsrådet 
Tillgänglighetsrådet arbetar för att öka möjligheten för människor som av fysiska eller psykiska 

skäl möter betydande svårigheter att delta i samhällets gemenskap. 

Syfte 

1 § Rådets syfte är att: 

 förstärka personer med nedsatt funktionsförmågas inflytande i alla frågor som berör 

dem 

 verka för att synpunkter från personer med nedsatt funktionsförmåga beaktas i 

nämndernas åtgärder och planering. 

 initiera nya frågor som rör personer med nedsatt funktionsförmåga i 

Kommunstyrelse/nämnder och förvaltningar. 

 vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

Uppgifter 

2 § Rådet eller dess arbetsutskott ska: 

 hålla sig underrättad om samhällsplanering och befintliga resurser för samhällsservice 

 samverka (samråda) med respektive nämnd/förvaltning i aktuella tillgänglighetsfrågor 

 inhämta synpunkter och erfarenheter från personer med nedsatt funktionsförmåga samt 

göra de olika förvaltningarna uppmärksamma på förändringar i efterfrågan av 

samhällets service 

 följa den allmänna utvecklingen inom exempelvis forskning, nya resurser, nya lagar och 

nya intentioner inom området 

 framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos berörd styrelse/nämnd och 

förvaltning 

 verka för bra information till allmänheten i allmänhet och till personer med nedsatt 

funktionsförmåga i synnerhet 

 verka för god tillgänglighet inom alla områden för alla personer med nedsatt 

funktionsförmåga 

Rådets sammansättning 

3 § Rådet ska bestå av 13 ledamöter som nomineras enligt följande:  

1 ledamot och 1 ersättare från Kommunstyrelsen 

1 ledamot och 1 ersättare från Barn- och utbildningsnämnden 

1 ledamot och 1 ersättare från Fastighets- och servicenämnden 

1 ledamot och 1 ersättare från Kultur- och fritidsnämnden 

1 ledamot och 1 ersättare från Samhällsbyggnadsnämnden 

2 ledamöter och 2 ersättare från Socialnämnden 

 

Övriga 6 ledamöter och 6 ersättare utses från Funktionsrättsorganisationernas nomineringar.  

 

4 § Socialnämnden ansvarar för administrationen. 

 


