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Diarienummer 

KS 2017/1093 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se 
221 00 Lund 

Regler för kommunala råd 
Dessa regler gäller för kommunala funktionshinderrådet, kommunala 
Integrationsrådet, kommunala pensionärsrådet och kommunala studentrådet. 

Syfte 
De kommunala råden är viktiga organ för samråd och ömsesidig information på 
kommunnivå mellan kommunen och företrädare för föreningar och 
organisationer inom området. 

De kommunala råden är ett referensorgan med överläggnings- och yttranderätt 
i frågor som berör den aktuella målgruppen. 

Kommunen ska samråda och informera om sin verksamhet, om planerade 
förändringar samt om resultat av olika åtgärder som har betydelse för rådets 
målgrupp. Kommunen ska inhämta synpunkter från rådet i så tidigt skede att 
rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets behandling. 

Intresseorganisationerna ska informera om och ge förslag till lämpliga 
förändringar och åtgärder i den kommunala verksamheten. 

Råden ska särskilt följa arbetet med den lokala överenskommelsen mellan 
kommunen och idéburen sektor. 

Rådets sammansättning 
Rådet är knutet till kommunstyrelsen. Ett råd består av ledamöter från 
kommunens nämnder och styrelser som har ansvar för frågor som berör 
målgruppen samt företrädare för föreningar och organisationer som 
representerar rådets målgrupp. 

Ledamöterna väljs för en tid av fyra år eller tills dess nya ledamöter utses. 
Mandattiden räknas från den 1 januari året efter allmänna val.  
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Organisation  
Ordföranden utses av kommunstyrelsen. Vice ordförande i rådet utses bland 
företrädare för intresseorganisationerna.  
 
Rådet har rätt att inom sig inrätta arbetsutskott eller arbetsgrupper. 
 
Arbetsformer  
Råden ska sammanträda minst 4 gånger per kalenderår, varav ett 
sammanträde skall hållas i anslutning till budgetbehandlingen.  
 
Dagordning bereds av ordförande i samråd med vice ordförande.  
 
Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av ordförande och en av rådet 
utsedd ledamot.  
 
Råden ska årligen lämna en verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen. 
 
Skriftlig kallelse jämte föredragningslista ska vara rådets ledamöter tillhanda  
14 dagar före rådets sammanträde.  
 
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller mer 
än hälften av rådets ledamöter begär detta.  
Rådet har möjlighet att bjuda in personer, funktioner och organisationer att 
delta i rådets överläggningar. 
För att få en bredare förankring kan rådet arrangera temakvällar och 
konferenser. 
 
Administrativt stöd  
De kommunala råden har rätt till administrativt stöd för utskrivning av protokoll 
och utsändning av handlingar m.m.  
 
Arvode 
Ledamöter får ersättning i enlighet med de av kommunfullmäktige antagna 
bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Lunds kommun under 
förutsättning att ledamoten är folkbokförd i Lunds kommun. 
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Särskilda bestämmelser 
 
Kommunala Funktionshinderrådet 
 
Uppdrag 
Rådets arbete ska utgå från artikel 4 i FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning ”I utformning och genomförande av 
lagstiftning och riktlinjer för att genomföra denna konvention och i andra 
beslutsfattande processer angående frågor som rör personer med 
funktionsnedsättning ska konventionsstaterna nära samråda med och aktivt 
involvera personer med funktionsnedsättning, däribland barn med 
funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem.” 
 
Kommunen ska i enlighet med socialtjänstlagen på olika sätt främja 
förutsättningarna för goda levnadsförhållanden för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Kommunala Funktionshinderrådet ska medverka i utarbetande och uppföljning 
av planen för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. 
 
Sammansättning 
Rådet består av 2 ledamöter från vardera kommunstyrelsen, barn-och 
skolnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
servicenämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, utbildningsnämnden och 
vård- och omsorgsnämnden. Handikappföreningarnas samarbetsorganisation i 
Lund (HSO) utser inom sig tolv ledamöter, SRF Lundabygden och 
Lundabygdens dövas förening utser två ledamöter vardera. 
 
Kommunala Integrationsrådet 
 
Uppdrag 
Kommunala Integrationsrådet utser jury för Integrationspriset. 
 
Sammansättning 
Rådet består av 2 ledamöter från vardera kommunstyrelsen, barn-och 
skolnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden , 
utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden samt 14 ledamöter från 
föreningar med intresse av att bidra till ökad integration.  
 
Kommunen bjuder inför varje ny mandatperiod in ideella föreningar vars syfte 
är att främja integration att anmäla intresse för att ingå i integrationsrådet 
under mandatperioden. Föreningen ska ha sin verksamhet i Lunds kommun, 
vara demokratiskt uppbyggd, ej bedriva partipolitik eller enbart religiös 
verksamhet, vara öppen på lika villkor för alla, via stadgar kunna visa att den är 
ideell, samt ha minst 20 medlemmar.  
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Kommunala Pensionärsrådet 
 
Uppdrag 
Kommunala Pensionärsrådet ska medverka i utarbetande och uppföljning av 
planer och program som berör äldre i kommunen. 
 
Sammansättning 
Rådet består av 2 ledamöter från vardera kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och vård- 
och omsorgsnämnden. (10) samt 10 ledamöter från Pensionärernas 
riksorganisation PRO (2), SPF Seniorerna (2), SKPF (2), Riksförbundet 
Pensionärsgemenskap RPG (2) och Lunds anhörigförening (2). 
 
Kommunala Studentrådet 
 
Syfte och uppdrag 
Kommunala Studentrådet ska medverka i utarbetande och uppföljning av 
handlingsplan för studentsamverkan. 
 
Sammansättning 
Rådet består av 2 ledamöter från vardera kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
socialnämnden och utbildningsnämnden samt 12 ledamöter från Lunds 
Universitets studentkårer (6), Kuratorskollegiet (4) och Akademiska föreningen 
(2). 
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