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Reglemente för kommunstyrelsens 
beredningar och rådgivande organ  
Reglementet har antagits av kommunfullmäktige 2022-12-14, § 188. Reviderat 
senast:  
Kf 2020-03-25 § 51 
Ks 2019-01-21 § 11 Natur- och frilutsråd  
Kf 2018-02-28 § 32 Folkhälsoråd  
Kf 2017-12-20 § 192 Brottsförebyggande råd. 

Inledning  
I kommunallagen regleras förutsättningarna för politiskt beslutade organ som lyder 
under nämnd eller kommunstyrelsen. Av lagen framgår att dessa kan bestå av 
utskott och/eller så kallade nämndberedningar1. Det framgår också att nämnden 
självständigt kan besluta om nämndberedningar medan fullmäktige ges möjlighet 
att besluta om utskott. I Finspång regleras utskottens verksamhet i 
kommunstyrelsens reglemente, medan nämndberedningarna regleras i detta 
reglemente. De två nämndberedningar som regleras i detta reglemente, 
arbetsgrupper för uppföljning av verkställighet och resultat samt 
ekonomiberedningen består enbart av förtroendevalda. 

Vid sidan av de formella organen finns ett antal rådgivande organ som syftar till 
utbyte av ömsesidig information samt överläggningar i aktuella frågor. Dessa har 
inte ställning som kommunala nämnder, utskott eller beredningar, men utgör 
viktiga informationskällor inför beslutsfattande. De rådgivande organen består av 
representanter från kommunen och representanter från civilsamhället, exempelvis 
intresseorganisationer och företrädare för näringslivet. De rådgivande organen 
bestämmer själva när de ska ha sina möten men åläggs att föra 
minnesanteckningar/protokoll som redovisas till kommunstyrelsen.  

Endast de ledamöter som är kommunpolitiskt tillsatta arvoderas av Finspångs 
kommun. 

Detta reglemente ska utvärderas kontinuerligt och kommunstyrelsen äger denna 
struktur av politiska organ och beslutar vilka som upplöses och tillkommer.  

Samtliga politiska organ som beskrivs i detta dokument återrapporterar sitt arbete 
till kommunstyrelsen genom delgivning av protokoll och minnesanteckningar.  

 
1 Begreppet nämnd omfattar i det här fallet också kommunstyrelsen. 
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Nämndberedningar 

Arbetsgrupper för uppföljning av verkställighet och  
resultat 
Kommunstyrelsen tillsätter tre arbetsgrupper med sju ledamöter fördelat på 
politikområdena social omsorg, utbildning samt miljö- och samhällsbyggnad. 
Ansvarigt råd är ordförande i respektive arbetsgrupp och från kommunstyrelsens 
ordinarie och ersättare väljs ytterligare sex ledamöter. En ledamot kan dock enbart 
sitta i en uppföljningsgrupp.  

Arbetsgruppernas syfte är att förstärka styrelsens roll i styrningen genom att följa 
upp verkställighet och resultat av strategisk plan, kommunfullmäktigebeslut samt 
kommunstyrelsebeslut. Grupperna kan också bereda ärenden som ska beslutas av 
kommunstyrelsen. För att ge de förtroendevalda en bättre möjlighet till fackpolitiska 
kunskaper utgör arbetsgrupperna en arena för dialog mellan politik och berörd 
sektor/verksamhet. 

I kommunallagens mening är arbetsgrupperna att betrakta som beredningar under 
kommunstyrelsen och står därmed under revisionsansvar.  

Vid mötena förs mötesanteckningar. Eventuella förslag till kommunstyrelsen skall 
dock protokollföras. 

Ekonomiberedning 
Kommunstyrelsen utser under sig en ekonomiberedning som leds av 
kommunstyrelsens ordförande och som löpande ansvarar för att förbereda, följa 
upp och styra ekonomi- och budgetfrågor. Beredningen består av 
kommunstyrelsens ordförande, politiskt ansvariga råd, gruppledarna för övriga 
partier i fullmäktige samt kommunfullmäktiges ordförande.  

Vid mötena förs mötesanteckningar. Eventuella förslag till kommunstyrelsen skall 
dock protokollföras. 

Rådgivande organ 

Brottsförebyggande råd 
Brottsförebyggande rådet, Brå, är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen i 
frågor som rör brottsförebyggande arbete.  

Rådet ska arbeta med rådgivning samt ha informationsutbyte då det gäller det 
brottsförebyggande arbetet mellan kommunens nämnder och styrelser, näringsliv, 
föreningsliv, organisationer och annan offentlig verksamhet. 

Brå består av en politisk styrgrupp med möjlig medverkan från andra 
organisationer och myndigheter. Kommunstyrelsen utser den politiska styrgruppen 
som skall bestå av fem förtroendevalda, där ordförande och vice ordförande ska 
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komma från kommunstyrelsen. Utöver dessa fem ingår även representant från 
Polismyndigheten (Polisområdeschef alt kommunpolis).  

Brå ska styra det brottsförebyggande arbetet genom att ange den politiska viljan 
och målen för verksamheten. Brå har stöd av, och samverkar med Brå-
samordnaren som agerar som en sammanhållande länk genom alla led i det 
brottförebyggande arbetets instanser.  

Brå har det överordnade ansvaret för att målen och prioriteringarna för den 
brottsförebyggande verksamheten genomförs.  

Utöver detta finns möjlighet till medverkan från andra organisationer och 
myndigheter. 

Rådet har tjänstemannastöd i form av intern sakkunnig/koordinator samt möjlighet 
till adjungering beroende på vilka frågor som behandlas 

Vid mötena förs mötesanteckningar. Eventuella förslag till kommunstyrelsen skall 
dock protokollföras 

Kommunala pensionärsrådet 
Kommunens pensionärsråd är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen i 
äldrefrågor.  

Rådet ska vara sammansatt av tre förtroendevalda och representation från 
frivilligorganisationer inom äldreområdet. Kommunstyrelsen väljer ordförande, vice 
ordförande och den tredje förtroendevalda ledamoten, och där ordföranden ska 
komma från kommunstyrelsen. Ordförande och vice ordförande utgör rådets 
presidium. Detta presidium – tillsammans med koordinator - föreslår organisationer 
som representation och väljs sedan av kommunstyrelsen för en mandatperiod. 
Organisationerna väljer själva vilka personer som ska utgöra representationen, 
dock max två företrädare från varje frivilligorganisation.  

Rådet har tjänstemannastöd i form av intern sakkunnig/koordinator samt möjlighet 
till adjungering beroende på vilka frågor som behandlas. 

Vid mötena förs mötesanteckningar. Eventuella förslag till kommunstyrelsen skall 
dock protokollföras  

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett rådgivande organ till 
kommunstyrelsen i funktionshinderfrågor.  

Rådet ska vara sammansatt av tre förtroendevalda och representation från 
frivilligorganisationer inom funktionshinderfrågor. Kommunstyrelsen väljer 
ordförande, vice ordförande och den tredje förtroendevalda ledamoten, och där 
ordföranden ska komma från kommunstyrelsen. Ordförande och vice ordförande 
utgör rådets presidium. Detta presidium – tillsammans med koordinator - föreslår 
organisationer som representation och väljs sedan av kommunstyrelsen för en 
mandatperiod. Organisationerna väljer själva vilka personer som ska utgöra 
representationen. 
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Rådet har tjänstemannastöd i form av intern sakkunnig/koordinator samt möjlighet 
till adjungering beroende på vilka frågor som behandlas.   

Vid mötena förs mötesanteckningar. Eventuella förslag till kommunstyrelsen skall 
dock protokollföras 

Folkhälsoråd 
Folkhälsorådet är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen i frågor som rör 
folkhälso- och fritidsfrågor.  

Rådet ska arbeta proaktivt med folkhälsofrågor på en övergripande nivå samt 
utifrån perspektiv kring fritidsfrågor och de 17 globala hållbarhets- och 
utvecklingsmål inom Agenda 2030. Rådet ska även signalera vilka områden som 
är centrala utifrån ovan perspektiv.   

Rådet ska vara sammansatt av tre förtroendevalda och högst tio ledamöter från 
organisationer och aktörer verksamma inom folkhälso-, fritids- och friluftsområdet. 
Kommunstyrelsen väljer ordförande, vice ordförande och den tredje 
förtroendevalda ledamoten, och där ordföranden ska komma från 
kommunstyrelsen. Ordförande och vice ordförande utgör rådets presidium. Detta 
presidium – tillsammans med koordinator - föreslår organisationer som 
representation och väljs sedan av kommunstyrelsen för en mandatperiod. 
Organisationerna väljer själva vilka personer som ska utgöra representationen. 

Rådet har tjänstemannastöd i form av intern sakkunnig/koordinator samt möjlighet 
till adjungering beroende på vilka frågor som behandlas. 

Vid mötena förs mötesanteckningar. Eventuella förslag till kommunstyrelsen skall 
dock protokollföras 

Naturvårdsråd 
Kommunens naturvårdsråd är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen i frågor 
som rör naturvårdsfrågor. 

Rådet ska vara sammansatt av tre förtroendevalda och högst tio ledamöter från 
organisationer och aktörer verksamma inom naturvårdsområdet. Kommunstyrelsen 
väljer ordförande, vice ordförande och den tredje förtroendevalda ledamoten, och 
där ordföranden ska komma från kommunstyrelsen. Ordförande och vice 
ordförande utgör rådets presidium. Detta presidium – tillsammans med koordinator 
- föreslår organisationer som representation och väljs sedan av kommunstyrelsen 
för en mandatperiod. Organisationerna väljer själva vilka personer som ska utgöra 
representationen. 

Rådet har tjänstemannastöd i form av intern sakkunnig/koordinator samt möjlighet 
till adjungering beroende på vilka frågor som behandlas. 

Vid mötena förs mötesanteckningar. Eventuella förslag till kommunstyrelsen skall 
dock protokollföras 
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Trafiksäkerhetsråd  
Trafiksäkerhetskommittén är ett rådgivande till kommunstyrelsen i frågor som rör 
trafiksäkerhetsfrågor.  

Kommittén ska framför allt diskutera och uppmärksamma trafiksäkerhetsbrister i 
trafikmiljön. 

Rådet ska vara sammansatt av tre förtroendevalda och högst sju ledamöter från 
organisationer och aktörer verksamma inom trafiksäkerhetsområdet. 
Kommunstyrelsen väljer ordförande, vice ordförande och den tredje 
förtroendevalda ledamoten, och där ordföranden ska komma från 
kommunstyrelsen. Ordförande och vice ordförande utgör rådets presidium. Detta 
presidium – tillsammans med koordinator - föreslår organisationer som 
representation och väljs sedan av kommunstyrelsen för en mandatperiod. 
Organisationerna väljer själva vilka personer som ska utgöra representationen. 

Rådet har tjänstemannastöd i form av intern sakkunnig/koordinator samt möjlighet 
till adjungering beroende på vilka frågor som behandlas  

Vid mötena förs mötesanteckningar. Eventuella förslag till kommunstyrelsen skall 
dock protokollföras 

Kommunövergripande skolråd 
Finspångs kommun har ett kommunövergripande skolråd där representanter från 
alla grundskolor träffas. Det kommunövergripande skolrådet syftar till att informera, 
samråda och föra dialog kring frågor som berör kommunens skolverksamhet på ett 
övergripande plan. Ett annat syfte är att möjliggöra erfarenhetsutbyte samt skapa 
förståelse och samarbete mellan skolråden i kommunen. 

Det kommunövergripande skolrådet träffas en gång per termin.  

Kommunstyrelsen väljer ordförande, vice ordförande och den tredje 
förtroendevalda ledamoten, och där ordföranden ska komma från 
kommunstyrelsen. Varje skolenhet utser två representanter när 
kommunövergripande skolrådet har möte.  

Rådet har tjänstemannastöd i form av intern sakkunnig/koordinator samt möjlighet 
till adjungering beroende på vilka frågor som behandlas.  

Vid mötena förs mötesanteckningar. Eventuella förslag till kommunstyrelsen skall 
dock protokollföras 
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