
 
 

 

 

 

 

 

 

Interreligiöst råd 
 

 

Reglemente 
 

 

 

 

 

  

 



2Kristianstads kommun | 2019-09-26

§ 1 Interreligiösa rådets syfte och mål 
Det övergripande syftet med ett interreligiöst råd är, att främja demokrati och delaktighet 
med respekt för jämställdhet och alla människors lika värde. Kommun och trossamfund är 
likvärdiga parter i arbetet. 

Det interreligiösa rådets mål är att skapa förutsättningar för möten mellan Kristianstads 
kommun och trossamfund samt trossamfunden emellan, genom en stabil plattform för 
dialog och samverkan. 

§ 2 Rådets sammansättning 
Till rådet kallas en representant från varje trossamfund i kommunen, som är registrerade 
och bidragsberättigade hos myndigheten för stöd till trossamfund. Till rådet kallas även 
representanter ifrån världsreligionerna judendom, hinduism och buddism, som är 
registrerade och bidragsberättigade samfund i Skåne. Dessa saknar i dagsläget egen 
verksamhet i kommunen, men förutsätts ha utövare i kommunen. 

Trossamfunden anmäler namn på sina representanter till kommunen. Dessa personer blir 
ordinarie ledamöter i rådet utan tidsbegränsning. Trossamfunden kan också anmäla en 
ersättare som får tillgång till löpande information, men som enbart kan delta på 
sammanträde vid ordinarie representants frånvaro. 

Kristianstads kommuns representation består av ordförande i Arbete och 
välfärdsnämnden, tillika rådets ordförande och Kommunstyrelsens oppositionsråd, tillika 
rådets vice ordförande. Interreligiösa rådets ordförande och vice ordförande utses för hela 
mandatperioden.  

Integrationssamordnaren ifrån Arbete och välfärdsförvaltningen svarar för 
verksamhetssamordningen. 

Nämndsekreteraren ifrån Arbete och välfärdsnämnden svarar för rådets administration. 

§ 3 Arbetsutskott 
Det interreligiösa rådets arbetsutskott består av rådets ordförande, vice ordförande och 
en från trossamfunden utsedd representant. Trossamfundens representant utses för 
perioden om ett eller maximalt två år. 

Arbetsutskottet sammankallas i god tid före rådets sammanträden. Arbetsutskottet har till 
uppgift att förbereda dagordning, diskutera aktuella teman, aktiviteter, uppföljningar 
etcetera. 
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§ 4 Beslutsordning 
Det interreligiösa rådet har ingen kommunal beslutanderätt. Beslut som rör rådets budget 
och verksamhet fattas på sammanträden av rådet gemensamt eller vid behov utav 
ordförande i samråd med rådets arbetsutskott. 

§ 5 Arbetsformer  
Rådet beslutar om lämpligt antal sammanträden per år, förslagsvis 3 till 4. Vid behov eller 
vid särskilda händelser kan ordförande kalla till extra sammanträde. 

Ordförande ansvarar för att kallelsen till rådets sammanträde utfärdas i god tid. 
Ordförande tillsammans med integrationssamordnare och nämndesekreterare ansvarar 
även för rådets samordning och administration.  

Ordförande kan i samråd med arbetsutskottet besluta att representanter ifrån andra 
myndigheter, förvaltningar, civilsamhälle m.m. bjuds in till sammanträden om behovet 
bedöms finnas. 

§ 6 Budget/Ersättningar 
Arbete och välfärdsnämnden avsätter erforderliga medel för rådets verksamhet. 

Ersättning (sammanträdesarvode) till kommunens representanter regleras enligt 
Kristianstads kommuns bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. Ersättning till 
trossamfundens representanter regleras via samfundens egna bestämmelser och utbetalas 
inte av Kristianstads kommun. 

§ 7 Rådets upplösning 
Kristianstads kommun kan genom beslut av Kommunstyrelsen upplösa rådet om rådet 
inte uppfyller de i reglementet fastställda mål eller övergripande syfte.



 

För mer information 
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