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Inledning
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och kommunstyrelsens
reglemente om rådgivande organ gäller bestämmelserna i denna instruktion.
Av instruktionen framgår vilka råd kommunstyrelsen har, rådens uppgifter,
sammansättning och arbetsformer.
Kommunstyrelsens rådgivande organ
Råden är organisatoriskt sorterade under kommunstyrelsen.
I Eda kommun finns två råd under kommunstyrelsen:
•

folkhälsorådet

•

pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Rådens mandatperiod ska sammanfalla med kommunstyrelsens egen.
Kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare till råden.
Ett råd kan aldrig ges ställning som nämnd eller utskott utan har endast en
rådgivande roll inom sitt område.
Syfte
Syftet med råden är att skapa dialog mellan representanter i råden och
kommunens politiker och tjänstemän i specifika frågor.
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Folkhälsorådet
Uppgifter
Folkhälsorådet har det samordnande ansvaret för det tvärsektoriella
folkhälsoarbetet i kommunen. Det lokala folkhälsoarbetet utgår från
kommunens styrdokument Hälsoplanen samt Alkohol- och drogpolitiska
programmet.
Målet för folkhälsorådet är att främja hälsa och att förebygga ohälsa så att
alla människor i Eda kommun ska ha möjlighet att göra hälsosamma val.
Folkhälsorådets uppgifter:
•

bevaka och lyfta fram folkhälsoaspekterna i olika forum, samt vara
en remissinstans i folkhälsofrågor innan verksamheterna fattar
viktiga inriktningsbeslut som kan få konsekvenser på folkhälsan, bl a
den fysiska planeringen i kommunen.

•

samordna insatser och projekt mellan de verksamheter som ansvarar
för folkhälsoarbetet och främja helhetssynen i det gemensamma
arbetet.

•

vara ett forum för att utveckla folkhälsoarbetet i kommunen utifrån
tillgänglig data och statistik samt kartlägga och analysera hälsoläget
i kommunen.

•

föreslå och ta initiativ till satsningar utifrån de kartlagda behoven
som främjar folkhälsan i kommunen så att alla människor i Eda
kommun ska ha möjlighet att göra hälsosamma val.

•

lämna förslag till och följa upp Hälsoplanen för Eda kommun med
prioriterade områden som utgår från de nationella folkhälsomålen.

Sammansättning
Kommunstyrelsen ska utse 7 politiskt tillsatta ledamöter och 7 ersättare.
Eda kommun företräds av tjänstemän att vara ledamöter i rådet.
Kommunstyrelsen utser övriga medverkande ur kommunförvaltningen, samt
bjuder in andra myndigheter och organisationer. Andra representanter kan
adjungeras till Folkhälsorådet vid behov.
Arbetsformer
Folkhälsorådet sammanträder minst 4 gånger per år eller oftare, om någon
särskild fråga kräver detta.
Folkhälsorådet gör årligen en sammanställning av insatser och resultatet av
dessa, vilka redovisas till kommunstyrelsen.
Ekonomi

Folkhälsorådet har ingen egen budget för operativa folkhälsoinsatser eller
projekt. Avsikten är att de olika verksamheterna som uppbär huvudansvaret
för folkhälsofrågorna, skall stå för kostnaderna för insatserna. Rådets
uppgift är att samordna dessa insatser mellan kommunens verksamhetsdelar
och främja helhetssynen på det gemensamma arbetet.
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Pensionärs- och tillgänglighetsrådet
Uppgifter
Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet är ett organ för
överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för
pensionärsorganisationer, funktionshindersorganisationer och kommunens
styrelse och utskott.
Pensionärs- och tillgänglighetsrådets uppgifter
•

Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller pensionärer och
funktionshindrade.

•

Medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare.

•

Verka för att pensionärs- och funktionshindersfrågor beaktas i
kommunstyrelsens verksamhetsplanering.

•

Initiera nya pensionärs- och funktionshindersfrågor i
kommunstyrelse och förvaltning.

•

Vara remissorgan i frågor som berör pensionärer och
funktionshindrade.

•

Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Sammansättning
Kommunstyrelsen ska utse 3 politiskt tillsatta ledamöter och 3 ersättare.
Riksorganisationen för pensionärer och funktionshindrade som genom sin
lokalförening bedriver organiserad verksamhet inom kommunen ska vid
önskemål vara representerade i rådet.
Kommunen fastställer antalet ledamöter och ersättare från de pensionärsoch funktionshindersorganisationer som ska ingå i rådet. Antalet ledamöter
från respektive organisation bestäms med hänsyn till antalet medlemmar och
samhällsinriktad verksamhet. Maximalt fyra ledamöter från PRO och en
ledamot från SPF samt maximalt sju ledamöter från
funktionshindersorganisationer. Organisationen som ingår i det kommunala
pensionärs- och tillgänglighetsrådet ska alltid före den 1 maj det år som de
har val lämna förslag namn på representanter till kommunförvaltningen.
Arbetsformer
Rådet ska ha sammanträden minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde
ska hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling.
Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och
föreslå dagordning till rådets sammanträden.
Till sekreterare i såväl rådet som dess beredningsgrupp förordnas en
tjänsteman.
Kommunens företrädare ska informera pensionärs- och tillgänglighetsrådet
om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och
organisation som berör pensionärer och funktionshindrade.
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Synpunkter ska inhämtas i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag
kan påverka ärendets handläggning i aktuellt utskott/styrelse. Genom rådet
ges pensionärer och funktionshindrade en större delaktighet i samhällets
insatser.
Pensionärernas och funktionshindrades representanter har i rådet möjlighet
att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan
informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud
som berör pensionärers och funktionshindrades möjligheter till en god
livskvalitet. Således ska kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet
vara ett referensorgan gentemot kommunstyrelsen med överläggningsrätt i
frågor som rör pensionärer och funktionshindrade.
Utbildning
Ledamöter i kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet ska erhålla
utbildning likvärdig den som erbjuds förtroendevalda i kommunen.

Rådens arbetsformer
Kommunstyrelsens arbetsformer som anges i kommunstyrelsens reglemente
§ 25-32 gäller på motsvarande sätt för råden som för kommunstyrelsen.
Följande arbetsformer är specifika för råden.
Ordförande
Bland rådens ledamöter ska en väljas till ordförande och en till vice
ordförande. Ordföranden i råden ska vara en av kommunfullmäktiges
ledamöter eller ersättare.
Offentliga sammanträden
Rådens sammanträden är inte offentliga.
Protokoll
Protokoll ska föras i råden.
Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot. Justerade protokoll
ska sändas till kommunstyrelsen samt publiceras på kommunens webbplats.
Arvoden
Arvodesreglementet reglerar ordförande, vice ordförande, ledamöter,
ersättares arvoden.
Deltagare från icke-offentliga organisationer har rätt till ersättning för resor
och förlorad arbetsförtjänst samt vid längre resor i samband med utbildning
traktamente enligt kommunens arvodesreglemente.
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