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REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRS OCH HANDIKAPPRÅ DET 
 
Kommunens pensionärs- och handikappråd är ett organ för samråd, överläggningar och 
ömsesidig information mellan kommunens styrelser och nämnder och företrädare för 
pensionärs- och handikapporganisationerna. 

Syfte  

1 §  

Rådet skall ha inflytande på frågor som berör äldre och handikappade i kommunen genom att 

• verka för att pensionärers och handikappades beaktas i nämndernas verksamhets- 
      planering 
• kunna initiera nya frågor i nämnder och förvaltningar 
• vara remissorgan i övergripande frågor 
• vara ett forum där pensionärs- och handikapporganisationernas sakkunskap kan 

förmedlas till olika nämnder 
 

Arbetsuppgifter 
 

2 §  

Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärer och handikappade 
och därmed inhämta synpunkter så att rådet kan påverka ärendens handläggning i aktuell 
nämnd/styrelse. Därigenom ges representanterna för pensionärer och de handikappade 
genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. 
 

Representanterna för pensionärs- och handikapporganisationerna har i rådet möjlighet att 
aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De har ett ansvar för att lämna 
information och initiera diskussioner i för dem aktuella frågor. De kan informera om och ge 
förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör  de äldres och 
handikappades möjligheter till en god livskvalitet. 
 

Rådet är referensorgan med överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer och 
handikappade. 
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KOMMUNALA PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPRÅDETS  ARBETSFO RMER  
 
Sammansättning 
 
3 §  
Kommunala pensionärs- och handikapprådet består av tretton (13) ledamöter och  
(13) ersättare. 
  
4 §  

1. Kommunala pensionärs- och handikapprådet är organisatoriskt knutet till  
      kommunstyrelsen. 
2. Rådet skall bestå av representanter från följande organisationer/parter 

 

• Kommunstyrelsen, 1 representant 
• Socialnämnden, 1 representant 
• Miljö- och Byggnadsnämnd, 1 representant 
• Landstinget, 1 representant 
• PRO, 3 representanter 
• SPF, 3 representanter 
• Handikapporganisationerna 3 representanter 

3. De organisationer som ingår i rådet ska lämna förslag till kommunstyrelsen  
på ledamöter och ersättare. 

4. Kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt socialnämnden utser  
politiska ledamöter och ersättare. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i rådet skall fyllnadsval snarast förrättas.  

5 §  

Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande och vice ordförande 
bör företrädesvis utses bland politikerna. 
 

Om ordföranden i rådet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid utser rådet en annan ledamot att som ersättare för ordföranden 
fullgöra dennes uppgifter. 
 

6 §  
 
Sekreterare i rådet är en tjänsteman. 
 

Ersättarnas tjänstgöring 
 

7 §  
 
Ersättare skall närvara vid rådets sammanträden endast om ordinarie ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. Arvode utgår enligt reglementet. 
 

Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda 
ordningen. 
 
 

Sammanträden, tidpunkt 
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8 §  
 
Rådet ska sammanträda minst 3 gånger/år varav ett möte ska hållas i anslutning till  
kommunens budgetbehandling. Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande,  
vice ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det. 
 

Kallelse 
 

9 §  
 
Skriftlig kallelse med föredragningslista utsänds till rådets ledamöter och ersättare  
senast 7 dagar före rådets sammanträde. 
 

Förslag till ärendeförteckning samt handlingar och beslutsunderlag som ska behandlas  
ska delges rådets ledamöter i tid för att underlätta vidare information och behandling. 
 

Justering av protokoll 
 

10 § 
 

Vid sammanträden förs protokoll som ska justeras av ledamot frånpensionärs- eller 
handikapporganisationerna. Protokollsutdrag tillställs berörda av beslutet.  
Fullständiga protokoll ska delges ledamöter och ersättare i rådet, kommunstyrelsen,  
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, företrädare för de politiska partierna  
som är representerade i fullmäktige samt i kommunen verksamma pensionärs- och 
handikappföreningar. 
 
Arvode 

11 § 

Till rådets ledamöter utgår arvode, traktaments- och reseersättning enligt reglerna för 
förtroendevalda inom Älvdalens kommun. 
 

Ändring av reglemente 

12 § 

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av rådets ledamöter eller av 
kommunstyrelsen. 
 

Fastställelse 

13 § 
 

Reglementet för Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet fastställs av 
kommunfullmäktige. 
 

Detta reglemente träder i kraft den 1 april 2011 


