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Ärendebeskrivning Förändring av de rådgivande organen
Uppdrag
Demokratiberedningen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka vilka
beslutsinstanser som behöver kontaktas och vilka beslut som behöver fattas i de olika
beslutsinstanserna för att slå samman folkhälsorådet och lokala brottsförebyggande rådet.
Detta kan t.ex. innefatta Region Halland kring folkhälsorådet och kommunala instanser.
Demokratiberedningen har även gett kommunledningskontoret i uppdrag se över hur
representationen i pensionärsrådet ser ut och lämna eventuella förslag på förändringar med
utgångspunkt att alla nämnder ska vara representerade likt tillgänglighetsrådet.

Sammanslagning av folkhälsorådet och brottsförebyggande rådet
Kommunledningskontoret har undersökt vilka beslutsinstanser som behöver kontaktas i en
eventuell remissrunda inför en sammanslagning av folkhälsorådet och brottsförebyggande
rådet och beslut som behöver fattas i de olika beslutsinstanserna för att slå samman
folkhälsorådet och lokala brottsförebyggande rådet.
Bakgrund
Under våren 1988 införde Landstinget Halland (nuvarande Region Halland) lokala hälsoråd
vars arbete leddes av primärvårdsnämnderna och det var primärvårdsnämnderna som
bestämde vilka lokala myndigheter som skulle delta i hälsoråden. Primärvårdsnämnden i Hylte
beslutade vid sitt möte i juni 1988 att införa hälsoråd i Hylte kommun där nämnderna i Hylte
kommun fick möjlighet att utse representanter1.
Hälsorådet bytte namn till folkhälsorådet inför mandatperioden 2011-2014 och
primärvårdsnämnden i Hylte ändrades till Hyltenämnden inför mandatperioden 2007-2010.
Brottsförebyggande rådet infördes i kommunen 2007.
Remissrunda
Enligt kommunallagen ska den nämnd vars ansvarsområde berörs av ett kommunfullmäktigebeslut få möjlighet att yttra sig.
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Eftersom det är Hyltenämnden som har huvudansvaret för lokala folkhälsorådet och den
instans som beslutat om rådets uppbyggnad föreslår kommunledningskontoret att
Hyltenämnden får ärendet på remiss.
Kommunledningskontoret föreslår även att de nämnder som utser representanter i
brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet ska få ärendet på remiss.
Tills sist bör både brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet få ärendet på remiss.
Remissen behöver skickas ut av kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige tar beslut om
folkhälsorådet.
Beslut om det nya rådet
Kommunledningskontoret gör bedömningen att kommunfullmäktige kan ta beslutet om att
upprätta ett nytt råd där frågorna för både brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet ingår.
Kommunledningskontoret har tittat på hur Varberg gjorde 2008 när de flyttade in de
brottsförebyggande frågorna i folkhälsorådet och bytte namn på rådet till folkhälso- och
trygghetsrådet. Det var kommunstyrelsen som tog det slutgiltiga beslutet2.
Kommunledningskontoret föreslår dock att det ska vara kommunfullmäktige som ska ta
beslutet i Hylte.

Representation i pensionärsrådet
Kommunledningskontoret har undersökt hur representationen i pensionärsrådet ska ser ut
kommande mandatperiod.
Hur ska representationen se ut?
Pensionärsrådets uppdrag enligt rådets reglemente är att ha kännedom om befintliga
verksamheter och insatser av betydelse för pensionärer samt följa förändringar i efterfrågan av
dessa. Rådet ska också hålla sig underrättad om kommunal planering som är av betydelse för
pensionärer, samla in synpunkter och erfarenheter från pensionärer och se till att de blir
framförda samt väcka och driva och önskemål och i samband med dessa motivera
resursförstärkning hos ansvarig nämnd.
Eftersom dessa uppdrag kan innefatta de flesta av kommunens verksamheter föreslår
kommunledningskontoret att den politiska representationen i pensionärsrådet ska vara en
ledamot och en ersättare från kultur- och folkhälsonämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
omsorgsnämnden och kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret föreslår att det är
nämnderna själva som utser ledamot och ersättare.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att pensionärsrådet inte berörs av barn- och
ungdomsnämndens verksamheter, och att nämnden därmed inte behöver utse representanter.
Remiss inför beslut
Kommunledningskontoret föreslår att pensionärsrådet, kultur- och folkhälsonämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden får ärendet på remiss av kommunstyrelsen
innan ärendet ska hanteras av kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret föreslår även att
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barn- och ungdomsnämnden får ärendet på remiss utifall nämnden har tankar kring deras
representation i pensionärsrådet.

Tidsplan
Kommunstyrelsen behöver skicka ut ärendet om förändringar av råden på remiss vid sitt
sammanträde 5 oktober för att remissorganisationerna ska få möjlighet att yttra sig innan
kommunstyrelsen behöver hantera ärendet igen inför kommunfullmäktiges sammanträde i
mars 2022.
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