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RIKTLINJE FÖR RÅD I SANDVIKENS KOMMUN
Sandvikens kommun har kommunala råd där kommunen önskar samråda med representanter 
från intresseorganisationer. Riktlinjen ersätter tidigare reglementen för dessa råd.

ÖVERGRIPANDE SYFTE 
Syftet med ett råd är att det ska vara verktyg för samråd, förankring och information mellan 
de ett råd företräder och Sandvikens kommun. Informationsansvaret gäller både rådets 
representanter och kommunen, dvs. båda parter har i uppgift att informera varandra. 
Informationsarbetet är av stor betydelse för en ökad kvalitet på beslutsunderlag inom 
kommunen.

DELAKTIGHET
Kommunala handikapprådet har en tydlig och viktig funktion i att informera och konsultera 
och i vissa fall föra dialog och ha inflytande i frågor som rör tillgänglighet. Det betyder att 
rådet har en roll i kommunens arbete med medborgardialog. I nämndernas enskilda 
reglementen står i § 2 att:
”/…/ förutom vad som anges i 6 kap. 8 § kommunallagen, att nämnderna ska verka för samråd sker med den som 
utnyttjar deras tjänster, ska nämnden särskilt se till att exempelvis de medborgare, föreningar och intressegrupper 
som direkt berörs av särskilda frågor i god tid får information och därigenom möjlighet att lämna yttrande som 
kan beaktas av nämnden innan beslut fattas (medborgardialog och brukardialog)”

Bilden över delaktighetstrappa har använts av SKL i olika sammanhang bl.a. finns den i ”11 tankar om 
medborgardialog i styrning” s.19.

När det gäller kommunala frågor av specifikt intresse för något av de kommunala råden ska 
möjlighet till delaktighet skapas. Det innebär att rådet ges möjlighet att lämna sina synpunkter 
på en fråga under den tid som en den förbereds inför beslut. Delaktighet för rådet kan då 
exempelvis ske genom att rådet lämnar synpunkter till handläggare som deltar vid rådets möte 
eller att rådet är remissinstans.

Vid vissa tillfällen rör det sig om inflytande. Representant från rådet kan då exempelvis ingå i 
aktuell referens- eller arbetsgrupp under det arbete som föregår beslut i en viss fråga.



RÅDETS UPPGIFTER 
- att fastställa en årlig aktivitetsplan kopplad till kommunens verksamhetsplanering,
- följa och informera kommunen om utvecklingen inom sitt område,
- årligen återrapportera till kommunfullmäktige om rådets arbete enligt gällande 

aktivitetsplan.

RÅDETS ARBETSFORMER

DAGORDNING, KALLELSE, PROTOKOLL, JUSTERING

- ärenden till rådet kommer enligt § 2 i nämndernas reglementen via nämnd alternativt 
att förvaltningarna direkt för upp ärenden till rådet eller att rådets representanter 
initierar ett ärende till ordförande,

- rådets ordförande + vice ordförande förbereder ärenden inför möten och tar fram 
kallelse inklusive dagordning. Ordförande sätter dagordningen i samråd med 
representanter från organisationerna. Vid behov finns respektive förvaltningschef eller 
annan utsedd tjänsteman som resurs,

- ordföranden ansvarar för kallelse till sammanträde,
- kallelse inklusive dagordning ska vara skriftlig med uppgift om tid och plats för 

sammanträdet,
- kallelsen ska skickas till varje representant och för kännedom till ersättare samt till 

annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet,
- kallelse ska skickas minst sju kalenderdagar före sammanträdesdagen,
- rådets ordförande ansvarar för upprättandet av aktivitetsplan kopplad till kommunens 

verksamhetsplanering och upprättandet sker i samråd med representanter för 
organisationerna,

- när varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den 
representant som tjänstgjort längst i rådet göra detta,

- vid mötena förs protokoll,
- protokoll justeras av ordförande och en vid mötet utsedd justerare,
- justerade protokoll behöver inte tillkännagivas/anslås då råd inte är formellt 

beslutande organ,
- justerade protokoll delges samtliga nämnder, bolag och rådet för trygghet och hälsa.

EKONOMI

- vid möten i råd som styrs av denna riktlinje utgår reseersättning och 
sammanträdesersättning till förtroendevalda representanter och representanter från 
intresseorganisationerna enligt gällande bestämmelser om arvoden i Sandvikens 
kommun,

- ersättning enligt gällande bestämmelser om arvoden och partistöd utgår till 
representanter från intresseorganisationerna för förlorad arbetsinkomst.

SEKRETERARE

- genom kommunens förvaltningsorganisation tillhandahåller kommunen 
tjänstemannastöd för rådet i form av en sekreterare som administrerar kallelser, för 
protokoll och genomför utskick av protokoll. Stödet är kopplat till den nämnd som 
innehar ordförandeposten för rådet.



ÖVRIGT

- råd träffas minst fyra gånger per år,
- råd kan träffas vid flera tillfällen än beslutade om ett specifikt ärende så kräver,
- råd har möten på de datum och tider som rådet bestämmer och hänsyn tas till 

kommunens offentliga kalendarium.

RÅDETS SAMMANSÄTTNING

ÖVERGRIPANDE FÖR SAMTLIGA RÅD

- representanter och ersättare i råd väljs för en mandatperiod,
- om representant eller ersättare inte längre är medlem och/eller aktiv i den organisation 

som företräds har denne inte längre rätt att vara representant i rådet,
- organisationer, som äger rätt att bli representerade i rådet, ska årligen senast 31/3 

skriftligen meddela kommunen vilka representanter och ersättare som är utsedda,
- ordförande i råden leder respektive råds arbete och bevakar att syftet med rådet 

uppfylls, 
- en representant som är hindrad att delta i ett av rådets möten ska själv kalla in sin 

ersättare, 
- kommunalråd och oppositionsråd får närvara vid möten i råd, 
- bland ledamöter i kommunfullmäktige utses posten som vice ordförande i rådet. 

Därutöver ska en ersättare till rådet väljas inom kommunfullmäktige.

SPECIFIKT FÖR KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 

Utgångspunkten för handikapporganisationernas arbete och så också handikapprådets 
aktivitetsplan och övriga arbete är Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning (SÖ 2008:26). Särskilt vägledande för handikapprådet är artiklarna 
4 och 33 som handlar om samarbete med kommunen och organisationernas medverkan i att 
övervaka genomförandet av konventionen. Detta betyder att rådet lutar sig mot konventionen i 
frågan att aktivt involveras i de processer som berör frågor om tillgänglighet. 

Representant från omsorgsnämnden är ordförande i kommunala handikapprådet. Därutöver 
ska en ersättare till rådet väljas inom omsorgsnämnden. Bland ledamöter i fullmäktige utses 
posten som vice ordförande i rådet. Därutöver ska en ersättare till rådet väljas inom 
kommunfullmäktige. 



Rådet består av maximalt 16 representanter och 16 ersättare. Två representanter (tillika 
ordförande och vice ordförande i rådet) och två ersättare utses av kommunen. Maximalt 14 
representanter och 14 ersättare utses av handikapporganisationerna. Endast 
handikapporganisationer med lokalt vald styrelse, som upprättar en årlig verksamhetsplan och 
verksamhetsberättelse kan representera i handikapprådet. De 14 representanterna och 14 
ersättarna inom handikapporganisationerna utses enligt följande: 

Representant Ersättare
Afasiförbundet 1 1
Astma- och allergiföreningen 1 1 
Bröstcancerföreningen 1 1
FUB* 1 1
HjärtLungföreningen 1 1
Hörselskadades förening 1 1
Neuroförbundet 1 1
Personskadeförbundet 1 1
Psoriasisförbundet 1 1
RBU** 1 1
Reumatikerförbundet 1 1
RSMH*** 1 1
Svenska diabetesförbundet 1 1
Synskadades förening 1 1

* Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
**Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 
*** Riksförbundet för social och mental hälsa
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