Arbetsordning för Kommunala pensionärsrådet, Kommunala
handikapprådet, Brottsförebyggande rådet, Samrådsgrupp med
kommunbygderådet och Samrådsgrupp med näringslivet

Arbetsordningen ersätter tidigare reglementen och arbetsordningar för ovan uppräknade
samverkansgrupper.

Antaget av kommunstyrelsen i Leksand 2013-01-21, KS § 12
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Arbetsordning för Kommunala pensionärsrådet, Kommunala
handikapprådet, Brottsförebyggande rådet, Samrådsgrupp med
kommunbygderådet och Samrådsgrupp med näringslivet
Bakgrund
Kommunen har kommunalt pensionärsråd, kommunalt handikappråd, brottsförebyggande råd
och samrådsgrupper med kommunbygderåd och med näringslivet.
Syftet med råden har varit, och är, att de ska vara organ för samråd och information mellan
rådens företrädare och kommunens styrelser och nämnder.
Arbetsordningen ersätter tidigare reglementen och arbetsordningar för ovan uppräknade
samverkansråd.

Ny organisation i Leksand och nya former för medborgardialog
Ny organisation
Vid ingången till år 2011 genomfördes en förändrad organisation i Leksands kommun både
för den politiska organisationen samt tjänstemannaorganisationen. Denna förändring har
aktualiserat behov av en översyn av rådens arbetsformer.

Medborgardialog
År 2006 startade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) projektet Medborgardialog. Syftet
med projektet var att stärka den medborgerliga förankringen. Genom medborgardialogen
fogas de värderingar som råder bland innevånarna samman med de faktakunskaper som
tjänstemän tar fram inför ett beslut.1
I delaktighetstrappan på nästa sida ger SKL en bild av olika nivåer av delaktighet i
beslutsprocesser.
Information - för att kunna vara delaktig behöver man vara väl informerad och ha
möjlighet att ta till sig kunskaper om den fråga som ska behandlas. Vissa beslut
är inte lämpade för medborgardialoger men medborgarna har rätt att bli
informerade om vilket besluts som fattats. En transparent kommun/landsting
skapar tillit och förtroende.
Konsultation - innebär att ge medborgarna möjlighet till att ta ställning till vilket
alternativ de tycker är mest lämpligt för en aktuell fråga. Här utgår man från
färdiga alternativ som är beredda av professionen och godkända av de
förtroendevalda och där medborgarna får ta ställning till om de föredrar alternativ
1 eller 2 eller A eller B.
Dialog - bär ger man människor möjlighet att möta andra för att föra dialog om en
aktuell fråga. Utgångspunkten är att alla ska få föra fram sin åsikt och argumentera
för sin syn på frågan. Grunden är att man behöver inte nå konsensus.
Inflytande - innebär, att medborgarna deltar under en längre tid och är med i en
utvecklingsprocess från det vita pappret till färdigt förslag som underlag till politiska
beslut. Deltagandet blir på en djupare nivå.
1

11 tankar om medborgardialog i styrning, Sveriges Kommuner och Landsting.
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Medbeslutande - här har den representativa valda församlingen valt att
delegera ansvar till nämnd eller styrelse där delegaterna inte är valda utifrån
partitillhörighet utan valda som person. Exempel; Svågadalsnämnden i Hudiksvall
eller skolstyrelser där föräldrar ingår som medlemmar.
Delaktighetstrappan ska ses som en hjälp till att strukturera medborgardialogen i
förhållande till de beslut de förtroendevalda ska fatta och utgå från de lokala
förutsättningar som råder i kommunen/landstinget.2

Delaktighet för samrådsgrupper
Syftet är att råden även fortsättningsvis ska vara organ för samråd, förankring och information
mellan rådens företrädare och kommunens styrelser och nämnder.
Det innebär att information lämnas i form av ärende på föredragningslistan. Information avser
både rådens medlemmar och kommunen, dvs. båda parter har i uppgift att informera varandra.
När det gäller kommunala frågor av specifikt intresse för något av de kommunala råden ska
en dialog ske. Det innebär att rådet ges möjlighet att lämna sina synpunkter på ärendet under
beredningen. Dialogen kan lämpligen ske genom ansvarig handläggare deltar vid något av
rådets ordinarie möten och där den aktuella fråga utgör en punkt på dagordningen.
I mycket speciella ärenden kan det bli aktuellt med inflytande. Representant för rådet kan då
ingå i referens- eller arbetsgrupp under beredningen av ett ärende.
Ovanstående former för dialog, besök av handläggare vid något av rådets möten eller genom
representation i referens- eller arbetsgrupp ersätter den tidigare formen där vissa råd varit
remissinstanser. Ett remissförfarande ligger på konsultationsnivå i delaktighetstrappan och ger
sämre möjligheter för råden att kunna påverka förslaget i ett ärende än om de kommer in på
ett tidigare stadium.
Det är viktigt att vara medveten om att dialogen inte fråntar politiken uppgiften att göra en
helhetsbedömning i ärendet när beslut fattas, där även andra gruppers och intressenters behov
och synpunkter vägs in. Rådens roll är alltså inte medbeslutande.

2

a.a. ss 19-20.
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Arbetsordning m.m. för Leksands kommuns samrådsgrupper
Kommunala pensionärsrådet, Kommunala handikapprådet, Brottsförebyggande rådet,
Samrådsgrupp med kommunbygderådet och Samrådsgrupp med näringslivet är samtliga
organisatoriskt kopplade till kommunstyrelsen.

Sammanträden


Samrådsgrupperna träffas vanligen fyra gånger per år, två på hösten och två på våren.



Om kommunen bereder ärende av specifikt intresse för råden ska ansvarig
handläggare delta vid något av rådets ordinarie möten för att informera om ärendet och
inhämta rådets synpunkter på den aktuella frågan.



I mycket speciella ärenden kan representant för något av råden ingå i referens- eller
arbetsgrupp under beredningen av ett ärende.



Skriftlig kallelse med dagordning skickas normalt sett ut senast 14 dagar före
sammanträde till samrådsgruppens medlemmar och ersättare.
Vid sammanträdena förs mötesanteckningar.
Mötesanteckningarna delges berörda utskott och kommunstyrelsen.



Kommunen tillhandahåller tjänstemannastöd i form av administrativt stöd i samband
med kallelser och mötesanteckningar.



Kommunen ger råden möjlighet att hyresfritt disponera kommunens möteslokaler.

Områden för samverkan
Samråd sker mellan kommunen och respektive råd i frågor som är av särskilt intresse för de
leksandsbor som rådet företräder.

Ekonomi


Vid samrådsmöten har ledamöter rätt till ersättning för resekostnader för
sammanträden enligt § 12 i Bestämmelser om ekonomiskt kompensation för
förtroendevalda (antagna av kommunfullmäktige 2010-12-06 § 36). Reseersättningen
förutsätter att avståndet mellan bostad och sammanträdesplatsen överstiger 6
kilometer.

Anmälan av rådens ledamöter
De representanter som utses till råden enligt nedanstående sammansättning meddelas
respektive sekreterare som svarar för att sammankalla till rådens möten.
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Rådens sammansättning
Kommunala pensionärsrådet
Riksorganisation för pensionärer som genom en eller flera lokalföreningar bedriver
organiserad verksamhet inom kommunen kan vara representerad i rådet.
Lokalföreningarna utser tillsammans nio ledamöter. Mot bakgrund av medlemsantal
har SPF tre ledamöter. PRO har sex ledamöter att fördela på sina tre
lokalorganisationer: PRO Leksand, PRO Åhl Insjön och Siljansäs. Varje lokalorganisation ska minst en ledamot. I övrigt fördelar PRO de tre övriga platserna som
de själva önskar mellan de tre olika lokalavdelningarna i kommunen.
Kommunstyrelsen utser fem politiska ledamöter och fem ersättare.
Landstinget utser en ledamot
Pensionärsrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande bör utses
bland politikerna och vice ordförande bland företrädarna för pensionärsorganisationerna.
Kommunala handikapprådet
Riksorganisation för personer med funktionshinder som genom sin lokalförening
bedriver organiserad verksamhet inom kommunen kan vara representerad i rådet.
Ungdomsförbund till riksorganisation för personer med funktionshinder och
föräldraföreningar för barn med funktionshinder kan vara representerade i rådet. Det
krävs att verksamhet finns på regional nivå som inkluderar kommunen.
Varje organisation som svarar upp mot ovanstående har rätt att utse en ledamot och en
ersättare i handikapprådet.
Kommunstyrelsen utser fem politiska ledamöter och fem ersättare.
Landstinget utser en ledamot
Handikapprådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande bör utses
bland politikerna och vice ordförande bland företrädarna för handikapporganisationerna.
Samrådsgrupp med kommunbygderådet
Samrådsgruppen utgörs av
o Kommunstyrelsens ordförande
o Kommundirektören
o Kommunbygderådet (Genom Kommunbygderådet representeras de lokala
byaråden, ett i varje skolupptagningsområde, samt Leksands pasorat.)
o Kommunens landsbygdsutvecklare
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Brottsförebyggande rådet
Rådet utgörs av:
o Kommunstyrelsens ordförande
o Familj och stöd (en ledamot)
o Grundskolan/gymnasiet (en ledamot)
o Folkhälsoplanerare (även sekreterare i rådet)
o Säkerhetsansvarig
o Polisen (en ledamot)
o Kommunbygderådet (två ledamöter)
o Brottsofferjouren (en ledamot)
o Vaktföreningen Rättvik-Leksand (en ledamot)
o Leksands pastorat (en ledamot)
o Ungdomsrådet (två ledamöter)
o Centrumföreningen (en ledamot)
o Företagarföreningen Leksand- Insjön-Siljansnäs-Tällberg (en ledamot)
o Pensionärernas riksorganisation (PRO) (en ledamot)
o Sveriges Pensionärsförbund (SPF) (en ledamot)
o Kommunala handikapprådet (en ledamot)
Samrådsgrupp med näringslivet
Rådet utgörs av
o Kommunstyrelsens ordförande
o Kommundirektör
o Kommunens näringslivschef
o Företagareföreningen Leksand-Insjön-Siljansnäs-Tällberg (ordförande + en
ledamot)
o Verkställande tjänsteman och sekreterare i Företagareföreningen LIST
o Insjöföretagarna (en ledamot)
o Siljansnäsföretagen (en ledamot)
o Upplev Tällberg (en ledamot)
o Centrumföreningen (en ledamot)
o Företagarna (en ledamot)

