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Kommunens samverkansråd
1 § I Grästorps kommun finns sex samverkansorgan (råd) som är organisatoriskt knutna
till kommunstyrelsen. Råden har en sammansättning av förtroendevalda representanter
och berörda från andra organisationer eller representanter för samverkansorganets
målgrupp. Samverksanorganen benämns Folkhälsorådet, Ungdomsrådet, Pensionärs- och
handikapprådet, Brottsförebyggande rådet, Landsbygdsrådet och Ordföranderådet. Syftet
med de kommunala råden är att skapa möjlighet till dialog och utveckling inom respektive
område.
2 § Ordförande i samtliga råd är kommunstyrelsens ordförande. Vice ordförande utses vid
behov.
3 § Samtliga råd är organisatoriskt knutna till kommunstyrelsen.
4 § Ändringar av dessa riktlinjer kan aktualiseras av råden i sig och av kommunstyrelsen.

Brottsförebyggande råd
5 § Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ett samverkansorgan mellan Grästorps kommun,
Polismyndigheten i Västra Götaland (polisområde Skaraborg) och Näringslivssamverkan
Grästorp (NSG). BRÅ är inget beslutande organ, utan ett organ för samråd och ömsesidig
information mellan parterna.
6 § Rådet har som uppgift att följa brotts- och drogutvecklingen i kommunen. Rådet ska
tillskaffa sig kännedom om medborgarnas upplevda trygghetskänsla i kommunen genom
olika insatser, exempelvis medborgardialoger, trygghetsvandringar och
informationskvällar för allmänheten. Utgångspunkten är att genom samverkan och
samordning arbeta för att motverka brottslighet och öka tryggheten i Grästorps kommun.
7 § Rådet består av ortens kommunpolis, NSG, kommunstyrelsens presidium,
folkhälsoplanerare, skolchef, socialchef, driftchef och samhällsbyggnadschef. I övrigt
kallas tjänstemän som föredragande i förekommande frågor. NSG rekommenderas utse
två ordinarie ledamöter och två ersättare.
8 § Till sekreterare förordnas en tjänsteman som även sköter administrationen. Rådet ska
sammanträda minst fyra gånger per år varav ett sammanträde ska hållas i anslutning till
kommunens budgetbehandling. Kallelse jämte föredragningslista och övriga handlingar
skickas till rådets ledamöter och ersättare senast en vecka före rådets sammanträde. Vid
sammanträden förs minnesanteckningar av utsedd tjänsteman.
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Minnesanteckningar ska delges ledamöter och ersättare i rådet och finnas tillgängliga för
kommunstyrelsens ledamöter. Grästorps kommun och Lokalpolisområde Västra
Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet. Här ingår även en handlingsplan och medborgarlöften.
9 § NSGs utsedda företrädare omfattas inte av kommunfullmäktiges fastställda regler för
arvoden för förtroendevalda.

Folkhälsoråd
10 § Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden
och Grästorps kommun och utgör ett gemensamt forum för folkhälsofrågor.
Folkhälsorådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan parterna samt
fungerar som ett rådgörande organ till kommunstyrelsen och ett stöd för verksamheterna.
Många insatser som påverkar befolkningens hälsa ingår i kommunernas grundansvar.
11 § Ledamöterna ska informera rådet om de planer och förändringar av samhällsinsatser,
utformning och organisation som berör folkhälsoarbetet. Ledamöterna ska i samband
med detta inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan
påverka handläggning av ärenden i kommunstyrelsen. Rådet antar årligen en
verksamhetsplan och följer upp folkhälsoarbetet årligen, bland annat genom en
årsredovisning. Rådet ansvarar för att kartlägga hälsoläget och föreslå kommunstyrelsen
förslag på målområden och inriktning.
12 § Rådet består av representanter från östra Hälso-och sjukvårdsnämnden,
ordföranden i kommunstyrelsens utskott, verksamhetschefer på kommunal
nivå, verksamhetschef för Capio vårdcentral, verksamhetschef på
folktandvården samt folkhälsoplanerare.
13 § Rådet ska sammanträda tre till fyra gånger per år varav ett sammanträde
kan ersättas av gemensam utbildning alternativt konferens. Kallelse skickas
ut en vecka innan mötet. På mötet förs minnesanteckningar av
folkhälsoplaneraren.
14 § Budgeten ska användas för att stimulera till folkhälsofrämjande
satsningar och får fördelas av folkhälsorådet. Regionen och Grästorps
kommun svarar för hälften var av folkhälsorådets finansiering.
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Ordföranderåd
15 § Ordföranderådet är ett samråds- och referensorgan mellan kommunledning och
föreningslivet i kommunen, samt remissorgan i viktiga frågor som berör föreningarna.
Rådet är inget beslutande organ, utan ett organ för samråd och ömsesidig information
mellan kommunen och föreningarna.
16 § Kommunens företrädare ska informera rådet om de planer och
förändringar av samhällsinsatser, utformning och organisation som berör
föreningslivets intressen. Kommunens företrädare ska i samband med detta
inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan
påverka handläggning av ärenden i kommunstyrelsen.
Föreningsrepresentanterna har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för
förändring i den kommunala verksamheten. De kan bland annat informera
om och ge förslag till lämpliga åtgärder för att stärka föreningslivet och göra
fler delaktiga i sin verksamhet.
17 § Rådet består av representanter för kommunen, och representanter för
de föreningar som är aktiva i kommunen. Kommunstyrelsen utser tre
ledamöter. I övrigt kallas tjänstemän som föredragande i förekommande
frågor. Föreningarna representeras av ordförande eller hens ersättare i
respektive förening.
18 § På mötet förs minnesanteckningar av utsedd tjänsteman. Rådet ska
sammanträda minst tre gånger per år varav ett sammanträde ska hållas i
anslutning till kommunens budgetbehandling. En månad innan
ordföranderådet görs ett utskick till alla föreningar för möjligheter att skicka
in motioner. Kallelse och eventuella handlingar skickas via mail till
föreningar, rådets ledamöter och ersättare senast en vecka före rådets
sammanträde. Vid sammanträden förs minnesanteckningar som ska delges
ledamöter och ersättare i rådet. De ska också finnas tillgängliga för
kommunstyrelsens ledamöter.
19 § Föreningarnas företrädare omfattas inte av kommunfullmäktiges
fastställda regler för arvoden för förtroendevalda.
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Landsbygdsråd
20 § Grästorps Landsbygdsråd är ett samråds- och referensorgan mellan kommunledning
och landsbygdsrepresentanter i kommunen, samt remissorgan i viktiga frågor som berör
landsbygdsfrågor. Rådet är inget beslutande organ, utan ett organ för samråd och
ömsesidig information mellan kommunen och föreningarna.
21 § Kommunens företrädare ska informera rådet om de planer och förändringar av
samhällsinsatser, utformning och organisation som berör landsbygdsrådets intressen.
Kommunens företrädare ska i samband med detta inhämta synpunkter i så tidigt skede att
rådets synpunkter och förslag kan påverka handläggning av ärenden i kommunstyrelsen.
Landsbygdsrådsrepresentanterna har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändring i
den kommunala verksamheten. De kan bland annat informera om och ge förslag till
lämpliga åtgärder för att stärka landsbygdens utveckling och göra fler delaktiga i sin
verksamhet.
22 § Rådet består av representanter för kommunen och representanter för de olika
intresseområdena i landsbygdsstrategin. Det ska eftersträvas att ha representanter i rådet
från alla kommunens olika socknar (geografiska områden). Kommunstyrelsen utser tre
ledamöter. I övrigt kallas tjänstemän som föredragande i förekommande frågor.
23 § På mötet förs minnesanteckningar av utsedd tjänsteman. Rådet ska sammanträda
minst tre gånger per år varav ett sammanträde ska hållas i anslutning till kommunens
budgetbehandling. En månad innan landsbygdsrådet görs ett utskick till alla ledamöter för
möjligheter att skicka in motioner. Kallelse och eventuella handlingar skickas via mail till
rådets ledamöter och ersättare senast en vecka före rådets sammanträde. Vid
sammanträden förs minnesanteckningar som ska delges ledamöter och ersättare i rådet.
De ska också finnas tillgängliga för kommunstyrelsens ledamöter.
24 § Landsbygdsrådets deltagare omfattas inte av kommunfullmäktiges fastställda regler
för arvoden för förtroendevalda.

Pensionärs- och handikappråd (KPH)
25 § Kommunens Pensionärs- och handikappråd är ett samråds- och referensorgan
mellan kommunledning och pensionärs- och handikapporganisationerna i kommunen,
samt remissorgan i viktiga frågor som berör organisationerna. Kommunens Pensionärsoch handikappråd är inget beslutande organ, utan ett organ för samråd och ömsesidig
information mellan kommunen och rådet.
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26 § Kommunens företrädare ska informera rådet om de planer och förändringar av
samhällsinsatser, utformning och organisation som berör funktionsnedsatta och
pensionärers intressen. Kommunens företrädare ska därvid inhämta synpunkter i så tidigt
skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka handläggning av ärenden i
kommunstyrelsen. Pensionärs- och handikapprepresentanter har i rådet möjlighet att
aktivt arbeta för förändring i den kommunala verksamheten. De kan bland annat
informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av serviceutbud som leder till ökad
livskvalitet. Rådet behandlar inte personärenden.
27 § Rådet består av representanter för kommunen, representanter för de pensionärs- och
handikappföreningar som är aktiva i kommunen. Kommunstyrelsen utser fyra ledamöter.
I övrigt kallas tjänstemän som föredragande i förekommande frågor.
Pensionärsföreningarna utser vardera två ordinarie ledamöter och två ersättare.
Handikappföreningarna utser vardera två ordinarie ledamöter och två ersättare.
28 § Vice ordförande utses vid behov. Till sekreterare förordnas en tjänsteman som även
sköter administrationen. Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år varav ett
sammanträde ska hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. Kallelse jämte
föredragningslista och övriga handlingar skickas till rådets ledamöter och ersättare senast
en vecka före rådets sammanträde. Vid sammanträden förs minnesanteckningar av utsedd
tjänsteman. Minnesanteckningar ska delges ledamöter och ersättare i rådet och finnas
tillgängliga för kommunstyrelsens ledamöter.
29 § Pensionärs- och handikappföreningarnas utsedda företrädare omfattas inte av
kommunfullmäktiges fastställda regler för arvoden för förtroendevalda.

Ungdomsråd
30 § Kommunens ungdomsråd är ett samråds- och referensorgan mellan kommunledning
och intresserade barn- och ungdomar i kommunen, samt remissorgan i viktiga frågor som
berör barn- och ungdomar. Rådet är inget beslutande organ, utan ett organ för samråd
och ömsesidig information mellan kommunen och föreningarna.
31 § Kommunens företrädare ska informera rådet om de planer och
förändringar av samhällsinsatser, utformning och organisation som berör
barn- och ungdomars intressen. Kommunens företrädare ska i samband med
detta inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådet synpunkter och förslag
kan påverka handläggning av ärenden i kommunstyrelsen. Deltagarna i rådet
har möjlighet att aktivt arbeta för förändring i den kommunala
verksamheten. De kan bland annat informera om och ge förslag till lämpliga
åtgärder för att förbättra villkoren för barns- och ungas uppväxt och öka sin
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delaktighet i samhällsbygget och därmed också bli en del av den
demokratiska processen.
32 § Rådet består av representanter för kommunen, och alla barn- och
ungdomar som bjuds in via ungdomsverksamhetens Facebook- sida.
Kommunstyrelsen utser tre ledamöter. I övrigt kallas tjänstemän som
föredragande i förekommande frågor.
33 § På mötet förs minnesanteckningar av utsedd tjänsteman. Rådet ska
sammanträda minst fyra gånger per år varav ett sammanträde ska hållas i
anslutning till kommunens budgetbehandling. Kallelse och eventuella
handlingar läggs ut på Facebook senast en vecka före rådets sammanträde.
Vid sammanträden förs minnesanteckningar som ska delges deltagarna
genom samma Facebook-kanal. De ska också finnas tillgängliga för
kommunstyrelsens ledamöter.
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