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Reglemente för kommunala förebyggande rådet 

Allmänt 

Enligt socialtjänstlagen 3 kap hör det till socialnämndens uppgifter att göra sig välförtrogen 
med levnadsförhållandena i kommunen. Nämnden ska medverka i samhällsplaneringen och i 
samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda 
miljöer i kommunen. Vidare ska socialnämnden genom uppsökande verksamhet och på annat 
sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, samt dessutom svara för omsorg 
och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer 
och enskilda som behöver det. 

 
Socialtjänstlagen poängterar att socialnämnden skall arbeta för att förebygga och motverka 
missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden skall genom 
information till myndigheter, grupper och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida 
kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns.(3 kap 7§ 
Socialtjänstlagen)  

 
Det Kommunala förebyggande rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för organisationer som arbetar med förebyggande arbete eller 
stödorganisationer och kommunala nämnder. 

 
Kommunala förebyggande rådet arbetar för att förebygga risker för socialt utsatta grupper eller 
individer, förhindra skadeverkningar av missbruk, minska fördomar och stödja våldsutsatta 
kvinnor och deras barn. 
 
Kommunala förebyggande rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelse, medan 
socialtjänsten ansvarar för kanslifunktion. 
 

Syfte 

 Rådet skall förstärka det förebyggande arbetet. 
 Rådet skall verka för att det förebyggande arbetet beaktas i nämndernas åtgärder och 

planering. 
 Rådet skall kunna initiera nya frågor och perspektiv på det förebyggande arbetet i 

nämnder och förvaltningar. 
 Rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

 

Uppgifter 

Det kommunala förebyggande rådet skall: 
 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 nämnd och 

förvaltning 
 Uppmärksamma intresseorganisationernas roll i samhället.  
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Rådets sammansättning 

Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i rådet för tid som sammanfaller med 
mandattiden för kommunstyrelsen ledamöter. 

 
Rådet ska bestå av tolv (12) ledamöter. För varje ledamot ska finnas personlig ersättare. Sex (6) 
ledamöter och sex (6) ersättare utses bland kommunens förtroendevalda. Övriga sex (6) 
ledamöterna och sex ersättare i enlighet med intresseorganisationernas förslag. 
 
Kommunens representanter skall utses 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 

 
Intresseorganisationer skall ges möjlighet att föreslå sex ledamöter och sex ersättare.  

 
Rådet skall sammansättas med tanke på jämn fördelning när det gäller män och kvinnor men 
även ålder. 

 

Organisation och arbetsformer 

Kommunala förebyggande rådet utser inom sig ordföranden och vice ordföranden. Ordföranden 
utses bland kommunens förtroendevalda och vice ordföranden bland företrädarna för 
intresseorganisationerna. 

 
Rådet kan tillsätta ett arbetsutskott med uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till 
rådssammanträden. Arbetsutskottet skall bestå 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 (5) ledamöter. 
Personliga ersättare skall utses för samtliga ledamöter. 
 
Som sekreterare i rådet och dess arbetsutskott förordnas en anställd på socialtjänsten. 

 

Rådssammanträden 

Rådssammanträden skall hållas fyra gånger per år. Rådet bestämmer dag och tid för 
sammanträden. 

  
Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, arbetsutskott eller om mer än hälften av 
rådets ledamöter begär det. 

 
Skriftlig kallelse och föredragningslista utsändes till rådets ledamöter och ersättare senast 10 
dagar före rådets sammanträde. Ordföranden bestämmer vilka övriga handlingar som skall 
sändas till ledamöter och ersättare. 
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Vid rådsmöten kallas ordinarie ledamöter. Vid frånvaro ansvarar ledamot för att ersättare 
kallas. 

 
Sammanträdesprotokoll skall justeras av ordförande samt en av rådet utsedd ledamot. 

 
Protokollsutdrag skickas till dem som är berörda av behandlande ärenden. Fullständiga 
protokoll skall delges ledamöter och ersättare i rådet, kommunstyrelsen samt socialnämnden. 

 

Ekonomi 

Till intresseorganisationernas representanter utgår arvode, traktamente och reseersättning enligt 
av kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda. 

 

Fastställelse och ändring av reglemente 

Reglemente för kommunala förebyggande rådet fastställs av kommunfullmäktige. Ändring av 
reglementet kan aktualiseras av kommunala förebyggande rådet, kommunstyrelsen och 
socialnämnden. 

 
Antagen av KF 2015-02-16, § 18 


