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1. Sammanfattning 

I Mjölby kommun finns tre kommunala råd: 
 Rådet för delaktighet  
 Kommunala pensionärsrådet 
 Näringslivsrådet 

 
Råden fungerar som samarbetsorgan mellan olika organisationer i Mjölby 
kommun. Antalet ledamöter och ersättare ska spegla de organisationer som 
visat intresse för att delta i rådens verksamhet. Maxantalet av ledamöter och 
ersättare får dock inte överstiga vad som framgår av reglementet eller i tidigare 
fattade beslut om antal ledamöter. 
 

2. Uppdrag 

2.1 Rådet för delaktighet 
Rådet för delaktighet är ett forum för samråd och ömsesidig information 
mellan funktionshinderrörelsen och kommunen och medverkar till att 
funktionshinderperspektivet genomsyrar kommunens alla verksamheter. 
I rådets uppgifter ingår därmed att identifiera och föreslå vägar att 
undanröja hinder för full verksamhet i samhället för personer med 
funktionsnedsättning. Barnperspektivet skall alltid beaktas. Rådet ska 
även medverka till att samarbete mellan kommunen och 
funktionshinderrörelsen främjas. Frågor som berör enskilda personer 
behandlas inte av rådet. 
Rådet för delaktighet är organiserat under kommunstyrelsen. 

2.2 Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala pensionärsrådet ska främja ett kontinuerligt samarbete 
mellan kommunen och pensionärsorganisationer som har verksamhet i 
kommunen och dess medlemmar i syfte att bättre kunna ta tillvara på de 
äldres behov och önskemål om kommunens utveckling. I rådets uppgifter 
ingår att hållas informerat om kommunens pågående planering och 
beredning i frågor som påverkar förutsättningarna för en bra 
samhällsmiljö för pensionärer i Mjölby kommun som exempelvis service, 
vård och omsorg eller andra åtaganden som påverkas och/eller handhas 
av kommunen. Rådet ska verka för  att framföra 
pensionärsorganisationernas åsikter till berörda delar i kommunen, 
fungera som remissinstans till omsorgs- och socialnämnden i frågor som 
berör pensionärer och äldre i kommunen samt på begäran avge yttranden 
i frågor av vikt som härrör andra nämnders verksamheter, samt 
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medverka vid informationstillfällen eller andra sammanträffanden som 
kommunen anordnar för allmänheten. 
Frågor som rör enskilda fall eller personer behandlas inte i rådet. 
Kommunala pensionärsrådet är organiserat under omsorgs- och 
socialnämnden. 

2.3 Näringslivsrådet 
Näringslivsrådet ska främja ett gott näringslivsklimat och samverkan 
mellan företag som är verksamma i Mjölby kommun. Rådet ska även 
fungera som ett remissorgan till Näringslivskontoret i Mjölby kommun. 

3. Riktlinjens innehåll 

3.1 Sammansättning av råden 
3.1.1 Rådet för delaktighet 
Rådets sammansättning ska spegla den bredd som den samlade 
funktionshinderrörelsen representerar för att säkerställa att tillgänglighetsfrågor 
med mera kan belysas utifrån ett brett perspektiv. Rådet utgörs av 
representanter från riksorganisationen för funktionshindrade och övriga 
organisationer som anmält intresse att få delta. I rådet ingår även tre ledamöter 
som består av kommunstyrelsens presidie. 
Riksorganisation för funktionshindrade som genom sin lokalförening bedriver 
organiserad verksamhet inom kommunen äger rätt att nominera ledamöter och 
ersättare till rådet.  

Riksorganisation för funktionshindrade samt övriga organisationer skall lämna 
förslag på ledamöter och ersättare senast den 1 november det år då 
kommunfullmäktige väljs. 
 
Funktionshinderrörelsen kan utse fem till sju ordinarie ledamöter och fem till sju 
ersättare vid behov. Om en ledamot eller ersättare ej längre kan närvara 
regelbundet åligger det funktionshinderrörelsen själv att snarast informera 
kommunstyrelsen och anmäla en ny representant för denne. Fyllnadsval 
beslutas av kommunstyrelsen. 
Ledamöter och ersättare i rådet ska vara bosatta i kommunen. 

Perioden för val till rådet för delaktighet följer de förtroendevaldas 
mandatperiod. 

Kommunstyrelsen fastställer antal ledamöter för rådet. Ordförande och vice 
ordförande i rådet utgörs av en förtroendevald och 2:e vice ordförande i rådet 
ska utgöras av en representant från funktionshinderrörelsen. 

3.1.2 Kommunala pensionärsrådet 
Rådets utgörs av representanter från kommunens samtliga aktiva 
pensionärsföreningar som tillhör en rikssammanslutning för pensionärer och 
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som begärt att få delta. I rådet ingår även två ledamöter som väljs av omsorgs- 
och socialnämnden och en ledamot som väljs av samhällsbyggnadsnämnden.  

För att beredas plats i rådet skall detta intresse anmälas till omsorgs- och 
socialförvaltningen senast den 1 oktober det år då kommunfullmäktige väljs.  
Pensionärsföreningar som redan har beretts plats i rådet behåller dessa till dess 
att de antingen själva väljer att lämna, tappar kopplingen till en 
rikssammanslutning eller på annat sätt avvecklar sin verksamhet lokalt i Mjölby. 
Vid ett sådant tillfälle kommuniceras att deras status som medlemmar i rådet 
har upphört till berörda och omsorgs- och socialnämnden beslutar om reviderad 
representation i rådet. 
 
Samtliga pensionärsföreningar, både de som begärt representation för första 
gången samt befintliga medlemmar i rådet skall lämna förslag på ledamöter och 
ersättare senast den 1 november det år då kommunfullmäktige väljs. 
 
Om en ledamot eller ersättare ej längre kan närvara regelbundet åligger det 
pensionärsföreningen själv att snarast informera omsorgs- och 
socialförvaltningen och anmäla en ny representant för denne. Fyllnadsval 
beslutas av omsorgs- och socialnämnden. 

Ordförande i rådet skall utgöras av en förtroendevald och vice ordförande i 
rådet skall utgöras av en representant från pensionärsföreningarna. Ordförande 
och vice ordförande väljs vid kommunala pensionärsrådets första sammanträde 
på mandatperioden.  
 

3.1.3 Näringslivsrådet 
Rådets sammansättning ska representera en bredd av branscher, orter och den 
samlande näringslivsföreningen i kommunen. I rådet ingår även tre ledamöter 
som väljs av kommunstyrelsen samt näringslivschefen. 
Från kommunstyrelsen utses tre ledamöter (KS-ordinarie presidie). Övriga 
deltagare ska representera företagarna, dock som mest 15 representanter i 
Mjölby kommun. 
Ordförandeposten ska utgöras av en utsedd representant från rådet. 
 

Organisation och arbetsformer 
 

3.1.4 Rådet för delaktighet 
Rådet för delaktighet ska sammanträda minst fyra gånger per år, på dag och tid 
som rådet bestämmer. Rådet kan också sammanträda om ordförande finner det 
påkallat eller om minst hälften av rådets ledamöter begär det. Skriftlig kallelse 
och föredragningslista skickas per e-post till ordinarie ledamöter och ersättare 
sju veckodagar innan rådets sammanträden. Om en enskild ledamot eller 
ersättare inte har egen e-postadress skall denne erhålla kallelse och övriga 
handlingar via post. 
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Rådet för delaktighet utser i början av varje mandatperiod en representant samt 
ersättare för deltagande på ärendeberedning. Ärendeberedningen består av 
ordföranden, 2:e vice ordförande och förvaltningssekreterare. 
Ärendeberedningen sker inför varje sammanträde tillsammans med ordförande 
och 2:e vice ordförande. 2:e vice ordförande  tar med frågor som rådets 
ledamöter vill ta upp på kommande sammanträde. I de fall vice ordförande inte 
kan delta ska en av rådet utsedd ersättare ges möjlighet att delta.  

Vid sammanträden förs beslutsprotokoll, vilka justeras av ordförande samt 
ledamot från funktionshinderrörelsen. Protokollet från rådet offentliggörs på 
kommunens hemsida och tillställs kommunstyrelsen på dess nästkommande 
sammanträde. 

Rådet kan, efter behov, inom sig välja tillfälliga arbetsgrupper. Vid behov kan 
även adjungering av tjänsteman och/eller representant från berörda 
organisationer inom funktionshinderrörelsen ske. Beträffande arbetsformer i 
övrigt beslutar rådet vad som är lämpligast med hänsyn till de frågor som rådet 
har att diskutera och samråda kring. 

Som sekreterare i rådet fungerar en tjänsteperson från kommunstyrelsens 
förvaltning. 

3.1.5 Kommunala pensionärsrådet 
Rådet utser inom sig en ärendeberedning i början av mandatperioden. 
Ärendeberedningen består av ordföranden, vice ordförande och en av rådet 
utsedd ersättare. Ärendeberedningen beslutar om vilka ärenden som ska tas 
upp till rådet för behandling. Ärendeberedningen kan i brådskande fall avge 
yttranden på remiss från omsorgs- och socialnämnden eller andra nämnder i 
kommunen. 

Kommunala pensionärsrådet skall sammanträda minst fyra gånger per 
kalenderår på dag och tid som omsorgs- och socialnämnden beslutat. Datum för 
sammanträdena beslutas av nämnden efter samråd med rådet inför varje 
kalenderår. 

Sammanträdesdatum och –tider skall anpassas till omsorgs- och 
socialnämndens strategiskt viktiga sammanträden. Rådet kan också 
sammanträda om ordföranden eller vice ordföranden finner det påkallat på 
grund av någon särskilt viktig fråga som rådet har att ta ställning i, eller om 
minst hälften av rådets ledamöter begär det. 

Skriftlig kallelse och föredragningslista skickas per e-post till ordinarie 
ledamöter och ersättare sju veckodagar innan rådets sammanträden. Om en 
enskild ledamot eller ersättare inte har egen e-postadress skall en alternativ 
adress, förslagsvis en e-postadress för representantens pensionärsförening, 
användas. 

Rådets sammanträden protokollförs och justeras av rådets ordförande och en 
utsedd ledamot enligt förutbestämd roterande ordning. Protokollet från rådet 
offentliggörs och tillställs omsorgs- och socialnämnden på dess nästkommande 
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sammanträde. Pensionärsorganisationernas representanter i rådet är själva 
ansvariga för att vidareförmedla informationen till sina respektive föreningar. 

Som sekreterare i rådet fungerar en tjänsteperson från omsorgs- och 
socialförvaltningen. 

3.1.6 Näringslivsrådet 
Näringslivsrådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, på dag och tid som 
rådet bestämmer. Rådet kan också sammanträda om ordförande finner det 
påkallat eller om minst hälften av rådets ledamöter begär det. Skriftlig kallelse 
och föredragningslista sänds till ordinarie ledamöter och ersättare sju 
veckodagar innan rådets sammanträden. 

Som sekreterare i rådet fungerar en tjänsteperson näringslivskontoret. 

3.2 Ekonomi 
Ledamöter och ersättare från råden erhåller sammanträdesarvode, 
resekostnadsersättning och eventuell förlorad arbetsinkomst för protokollförda 
sammanträden för vilka kallelse har gått ut, i enlighet med kommunens 
fastställda arvodesbestämmelser.  

Råden har ingen egen budget. Kostnader för förtäring eller annat tas från 
respektive ansvarig nämnd. 

4. Ansvar och uppföljning 

Riktlinjerna ska revideras minst varje mandatperiod, företrädesvis i början av 
mandatperioden. Revidering av riktlinjen kan aktualiseras av råden eller 
ansvariga nämnder när som helst under mandatperioden. Riktlinjerna fastställs 
av kommunstyrelsen efter samråd med råden.  



 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens Förvaltning 
Telefon: 010-234 50 00 
E-post: mjolbykommun@mjolby.se 
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby 
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