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§ 1, Funktion och uppgifter  

De kommunala råden är samråds- och informationsorgan mellan deltagande 

myndigheter och organisationer. För den kommunala verksamheten är råden 

referensorgan och remissinstans och har förslagsrätt till kommunstyrelse och 

nämnder.  

Kommunen ska i äldre- och omsorgsrådet informera om verksamhet, planerade 

förändringar och åtgärder som berör äldre respektive personer med 

funktionsnedsättning. 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ska i samverkan med myndigheter, föreningar, 

företag och organisationer verka för att öka tryggheten och minska brottsligheten 

samt initiera gemensamma förebyggande insatser i kommunen.  

Trafikrådet ska i samverkan med myndigheter, föreningar, företag och 

organisationer verka för en säkrare och tryggare trafikmiljö i kommunen.   

 

§ 2, Sammansättning och organisation  

De kommunala råden är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.  

Mandatperioden för de förtroendevalda ledamöterna sammanfaller med den 

mandatperiod som gäller för kommunstyrelsen. Avgår ordföranden eller annan av 

kommunstyrelsen utsedd ledamot före periodens utgång ska ny 

ordförande/ledamot utses av kommunstyrelsen för återstående tid.  

Tjänsteperson från Trosa kommun är sekreterare i råden.  

Representanter i råden ska vara enligt följande: 

Äldre- och omsorgsrådet 

En ordförande, en vice ordförande och en ledamot ska utses av kommunstyrelsen. 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande bör utses till ordförande i rådet. Teknik- 

och servicenämndens ordförande bör utses till vice ordförande i rådet. Ledamoten 

bör vara förtroendevald i vård- och omsorgsnämnden eller teknik- och 

servicenämnden. 

Övriga representanter utses av pensionärsorganisationerna respektive 

organisationerna för personer med funktionsnedsättning.  

Brottsförebyggande rådet 

En ordförande och en ledamot ska utses av kommunstyrelsen. Ordförande och 

ledamoten bör vara förtroendevalda i kommunstyrelsen. 

I rådet ingår representanter från Trosa kommuns verksamheter samt 

representanter från polismyndigheten.  Rådet kan erbjuda plats till fler aktörer efter 

samråd med rådets övriga representanter. 
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Trafikrådet 

En ordförande och en ledamot ska utses av kommunstyrelsen. Ordförande och 

ledamoten bör vara förtroendevalda i teknik- och servicenämnden. 

I rådet ingår representanter för Trosa kommuns verksamheter samt 

pensionärsalliansen, polismyndigheten, NTF och övriga berörda aktörer i 

kommunen.  

 

§ 3, Arbetsformer  

Frågor som rör enskild individ får inte behandlas i råden.  

Kommunala förtroendevalda i råden har yttranderätt men deltar inte i beslut vid 

behandling av remisser eller någon annan fråga av föreningspolitisk karaktär.  

Råden ska varje år redovisa sin verksamhet i en verksamhetsberättelse som 

överlämnas till kommunstyrelsen under första halvåret efterföljande år. Eventuella 

samverkansinitiativ mellan råden bör framgå av verksamhetsberättelsen.  

  

§ 4, Kallelse  

Skriftlig kallelse tillsammans med föredragningslista bör skickas till alla i rådet 

senast fem dagar före sammanträdet. Ordföranden ansvarar för att kallelse 

utfärdas.   

  

§ 5, Sammanträden  

Råden bör sammanträda två till fyra gånger per år. Ordföranden är 

sammankallande till respektive råds sammanträden.   

Datum för nästkommande års sammanträden fastställs innan årets slut. Extra 

sammanträde ska hållas om rådets ordförande beslutar det. 

Rådens sammanträden är inte öppna för allmänheten. 

Äldre- och omsorgsrådets sammanträden ska protokollföras. Protokollet justeras av 

ordförande och en representant från föreningarna.  

Vid Brottsförebyggande rådet och Trafikrådets sammanträden ska det föras 

mötesanteckningar.  

Protokoll/mötesanteckningar ska delges respektive råd, kommunstyrelsen samt 

berörd nämnd.   

  

§ 6, Arvoden  

Förtroendevalda kommunala representanter i råden får sammanträdesarvode i 

enlighet med kommunfullmäktiges arvodesreglemente.  

 


