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Arbetsordning för
Rådet för funktionshindrade och pensionärer
Fastställt av kommunfullmäktige 2015-10-27 § 158
Rådets uppgifter

Rådets främsta uppgift är att vara rådgivande och upplysande i frågor som berör
intressegrupperna.
Rådet skall genomföra sitt uppdrag genom samråd och ömsesidig information mellan företrädare
för intressegruppernas föreningar och kommunfullmäktiges presidium i allmänna frågor som berör
levnadsförhållanden för pensionärer och personer med funktionsnedsättning.
Ärenden som rör enskild person behandlas inte i rådet.
Kommunen skall informera om viktiga förändringar som berör intressegrupperna. Synpunkter bör
inhämtas i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning.
Rådets sammansättning

Rådet är knutet till kommunfullmäktiges presidium som hanterar organisatoriska frågor.
Rådet består av ledamöter och ersättare som företrädare för föreningar avseende pensionärer och
personer med funktionsnedsättning.
Kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden och miljö-, bygg- och hälsoskyddsnärnnden ska utse politisk representant med
ersättare i rådet. Ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktiges presidium.
De föreningar som finns i kommunen och som bedriver organiserad och samhällsinriktad
verksamhet samt tillhör en rikssammanslutning kan beredas representation i rådet. Presidiet tar
ställning i vart enskilt fall när det gäller representation för organisation som ej har lokal förening i
kommunen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid varje sammanträde.
Rådet kan bjuda in representanter från övriga samhällsorgan för information och samråd.
Antal möten med mera beslutas av kommunfullmäktiges presidium.
Rådets organisation och arbetsformer
Kommunstyrelsen svarar för sekreterare och kansliservice till rådet.

Rådet sammanträder det antal gånger som fullmäktiges presidium bestämmer, vid tidpunkter som i
möjligaste mån sammanfaller med redovisningar av resultat och budgetförhandling. Önskemål om
ytterligare sammanträden, utöver de som presidiet beslutar, skall ställas kommunfullmäktiges
presidium.
Skriftlig kallelse inklusive föredragningslista skickas till rådets ledamöter och ersättare i god tid
före sammanträdesdagen, dock senast fyra dagar.
Företrädare i rådet för föreningar utanför tätorten är berättigade till reseersättning, under
förutsättning att samåkning sker.
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