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Reglemente för kommunala anhörigrådet 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Rådets verksamhet  
Uppgifter 

§ 1 Kommunala anhörigrådet är ett organ för ömsesidigt samråd mellan anhörigföreningar

och kommunen.

§ 2 Rådet syfte är att verka för en dialog mellan anhörigföreningarna och kommunen.

• att informera och förmedla kunskaper och erfarenheter om anhörigas situation,

• att stimulera anhörigföreningarna så att de behandlar frågor som kommer från rådet,

• att vara informationsorgan i ärenden som berör de anhörigas situation,

• att vara remissinstans i frågor som berör anhörigas situation,

• ärenden som berör en enskild individ får inte behandlas i rådet.

Sammansättning och sammanträden 
§ 3 Rådet består av:

• 2 ledamöter utses av anhörigföreningen i Upplands Bro

• 4 ledamöter utses av övriga föreningar som arbetar med anhörigstöd som verkar i

kommunen

• Socialnämndens presidium

• Äldre- och omsorgsnämndens presidium
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Kommunens ledamöter väljs för samma period som kommunens nämnder medan 

anhörigorganisationernas ledamöter utses för ett år.  

 

Kommunens representanter leder sammanträden.  

 

Ordförande har möjlighet att tillfälligt adjungera ytterligare deltagare från andra 

intresseföreningar som jobbar med anhörigstöd.  

 

Om ordinarie ledamot från föreningslivet inte kan delta utser föreningen själva ersättare.  

 

§ 4 Socialnämnden är huvudman för rådet och svarar för sekreterarfunktionen. Dagordning 

sänds till rådets ledamöter senast en vecka innan sammanträde.  

 

Dagordning för råden är följande:  

• Genomgång av föregående anteckningar  

• Information från anhörigföreningarna  

• Information från socialkontoret  

• Övriga frågor  

 

Rådet sammanträder 2–4 gånger per år.  

 

Rådet äger rätt att bjuda in tjänstemän till sammanträde för föredragning och information.  

 

Justering  
§ 5 Under råden förs minnesanteckningar som inte justeras men som tillkännages för 

deltagande ledamöter.  
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