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1 Syfte 
Beredningen ska verka för att Åstorps samhälle ska utvecklas på ett sätt 
som bidrar till att människorna som bor och besöker Åstorps kommun ska 
vara delaktiga i samhället. Genom att belysa frågor om demokrati, trygghet, 
tillgänglighet och funktionalitet samt komma med förslag på åtgärder som 
ska göra Åstorps kommun till ett samhälle där människor och företag möts 
och växer.  

2 Ledamöter, mandatperiod och arbetsår 
Beredningen ska bestå av en ledamot från samtliga partier som är invalda 
till Kommunfullmäktige. Ledamöterna väljs av Kommunfullmäktige i Åstorps 
kommun bland de som är valbara till Kommunfullmäktige i Åstorps 
kommun. Ersättare väljs av respektive parti då ordinarie ledamot inte har 
möjlighet att närvara. 

Till Samhällsberedningen har utöver förtroendevalda i Åstorps kommun 
även representanter från organisationer för personer med 
funktionsnedsättning och funktionshinder” rätt att delta vid. Dessa 
representanter utses av respektive organisation. Avseende organisationer 
för personer med funktionsnedsättning och funktionshinder är det främst 
organisationer med anknytning till Åstorps kommun som har rätt att delta 
med upp till fyra olika organisationer. Om det finns fler organisationer för 
personer med funktionsnedsättningar eller funktionshinder får 
Samhällsberedningen avgöra hur detta ska hanteras. 

Kommunfullmäktige väljer en ordförande och en vice sammankallande 
bland ledamöterna i Samhällsberedningen. 

Mandatperioden för Samhällsberedningen ska påbörjas det år efter det att 
allmänna val har hållits i hela riket och varar till det år efter allmänna val har 
hållits i hela riket igen. 

3 Arbetsuppgifter 
3.1 Samhällsberedningen ska: 

• Samverka med organisationer för personer med 
funktionsnedsättningar och funktionshinder för att möjliggöra att alla 
människor ska kunna ta del av hela Åstorps kommun 

• Följa utvecklingen i samhället när det gäller alkohol, narkotika, 
dopning och tobak samt föreslå åtgärder för att värna om folkhälsan 

• Främja demokratiutveckling genom kommunala insatser för att öka 
medborgarnas intresse och engagemang av den politiska 
utvecklingen i kommunen 
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• Stödja medborgarnas dialog med Åstorps kommun för att diskutera 
och informera om kommunens arbete  

• Samhällsberedningen väljer ärenden från nämnders och styrelsers 
föredragningslistor eller väcker egna ärenden för behandling i 
beredningen  

• Samhällsberedningen ska även arbeta med integration och ha fokus på 
övergripande trygghetsfrågor i offentlig miljö 

3.1.1 Vid beredning av demokratifrågor läggs fokus på: 
• Inre och yttre demokratiutveckling. Med inre demokratiutveckling 

menas politiska arbetsformer och beslutsprocesser. Målet är ett 
starkt kommunfullmäktige med engagerade och motiverade 
ledamöter. Med yttre demokratiutveckling åsyftas kommunala 
insatser för att öka medborgarnas intresse och engagemang av den 
politiska utvecklingen i kommunen.  

• Särskilt beaktande av att tillgodogöra sig och bearbeta 
verksamhetsidéer och synpunkter från allmänheten 

• Upprätta förslag till yttranden utifrån en demokratisk 
deltagarsynpunkt 

3.1.2 Vid beredning av folkhälsofrågor läggs fokus på: 
• De nationella målen för folkhälsan, vilka innebär att skapa 

förhållanden i samhället som leder till god hälsa på lika villkor 
• Att integrera folkhälsoarbetet i de ordinarie kommunala 

verksamheterna med syfte att få dessa att arbeta i samma riktning 
• Hur kommunen kan jobba för att få ut fler personer i arbete 
• Hur kommunen kan utvecklas för att vara attraktivt boende 
• Att arbeta för att förbättra framtiden för barn, unga och äldre 

3.1.3 Vid beredning av funktionsnedsättning- och 
tillgänglighetsfrågor läggs fokus på: 

• Att arbeta för att förbättra tillgängligheten för medborgare och 
besökare i kommunen 

• Bevaka intressen samt arbeta för förbättringar vad gäller 
personligt stöd och samhällsplanering i stort 

 

Samhällsberedningen har inte rätt att besluta över något annat politiskt 
organ utan överlämnar förslag och idéer som mottagande verksamhet får ta 
ställning till. 
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4 Arbetsformer och sammanträden 
 

4.1 Sammanträdet 
Samhällsberedningen sammanträder på dag och tid som beredningen 
bestämmer. Ordförande i beredningen kallar till sammanträdet och kallelsen 
skickas till ledamöterna senast fyra arbetsdagar före sammanträdet. 
Föredragningslista och därtill hörande handlingar ska snarast möjligt skickas till 
ledamöterna. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som 
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

Samhällsberedningen kan besluta att dess sammanträden ska vara offentliga 
om fullmäktige har medgett det. 

4.2 Protokoll 
Samhällsberedningen för protokoll vid sina möten. När beslut fattas ska 
protokoll föras och en justerande ska utses bland beredningens ledamöter för 
att tillsammans med ordförande justera protokollet. Om en ledamot har 
reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt och egenhändigt undertecknad. Motiveringen till 
reservationen lämnas till sekretariatet före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. 

5 Ekonomiskt stöd 
Samhällsberedningen disponerar de medel som ställs till dess förfogande av 
Kommunfullmäktige. 

6 Administrativt stöd 
Samhällsberedningens övergripande arbete innebär att samtliga förvaltningar i 
kommunen behöver vara delaktig i arbetet.  

Kommunstyrelseförvaltningen bistår Samhällsberedningen med 
nämndadministration och vid sammanträden får förvaltningschefen och 
sekreteraren deltaga i överläggningarna för samtliga ärenden som behandlas i 
Samhällsberedningen såvida beredningen inte beslutar annat. 

Beslut att kalla annan till sammanträdet fattas av ordförande. 
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