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§ 212 KS 365/2022-003 

Antal och sammansättning samt gemensam grund för 
kommunens råd mandatperioden 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunens råd ska ha föreslagen sammansättning under 

mandatperioden 2023-2026. 

2. Rådens reglementen revideras enligt förslag till gemensam 

grund. 

3. Övrig revidering av reglementena görs av ansvarig nämnd 

och återrapportering ska göras till kommunfullmäktige senast 

juni 2023. 

Reservation 

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S), Kerstin 

Rosenkvist (S) och Bo Molander (S) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställde 2018-11-13 § 131 rådens omfattning 

och sammansättning för mandatperioden 2019–2022. Därefter har 

handikapprådet och trafiksäkerhetsrådet enligt beslut i 

kommunfullmäktige 2019-04-25 § 47 slagits samman till 

tillgänglighetsrådet. 

Inför mandatperioden 2023–2026 bör rådens antal och 

sammansättning fastställas. Val av ledamöter och ersättare i råden 

görs sedan av respektive nämnd och rapporteras till den nämnd som 

ansvarar för rådet. 

Råden ska se över sina reglementen och återrapportera dessa till 

kommunfullmäktige senast i juni 2023.  

Förändringar som föreslås inför kommande mandatperiod:  

• Pensionärsråd och Anhörigråd slås samman till Pensionärs- 

och anhörigråd 
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• Antalet ledamöter i tillgänglighetsrådet 1 ledamot och 1 

ersättare per nämnd/styrelse. Kommunstyrelsen utsåg 

tidigare 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Antal och sammansättning av råden under mandatperioden 2023–2026 

Förebyggande rådet 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Förtroendevalda: 3 ledamöter från kommunstyrelsen. 

Näringslivsrådet 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Förtroendevalda: Kommunstyrelsens ordförande och en ledamot 

från kommunstyrelsen (oppositionen) 

Tillgänglighetsrådet 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Förtroendevalda:  Barn- och utbildningsnämnden 1 

ledamot 1 ersättare 

                          Fritids- och kulturnämnden       1 ledamot

 1 ersättare 

                          Kommunstyrelsen                  1 ledamot

 1 ersättare 

                          Socialnämnden                      1 

ledamot   1 ersättare 

Pensionärs- och anhörigråd 

Ansvarig: Socialnämnden 

Förtroendevalda: Fritids- och kulturnämnden 1 ledamot 1 

ersättare 

                         Kommunstyrelsen             1 ledamot

 1 ersättare 

                         Socialnämnden                 2 

ledamöter 2 ersättare 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunens råd ska ha föreslagen sammansättning under 

mandatperioden 2023-2026. 

2. Rådens reglementen revideras enligt förslag till gemensam 

grund. 

3. Övrig revidering av reglementena görs av ansvarig nämnd 

och återrapportering ska göras till kommunfullmäktige senast 

juni 2023. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S), med stöd av Dan Avdic Karlsson (V), yrkar 

att både anhörigråd och pensionärsråd ska finnas kvar under 

kommande mandatperiod. 

Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Andreas Silverstens (S) yrkande mot Håkan 

Tomassons (M) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag mot 

varandra, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 


