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Beskrivning
Kommunens Pensionärs- och handikappsråd är ett samråds- och referensorgan
mellan kommunledning och pensionärs- och handikappsorganisationerna i
kommunen, samt remissorgan i viktiga frågor som berör organisationerna.
Kommunens Pensionärs- och handikappsråd är inget beslutande organ, utan ett
organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och
Kommunens Pensionärs- och handikappsorganisationer.

Arbetsuppgifter
Kommunens företrädare ska informera rådet om de planer och förändringar av
samhällsinsatser, utformning och organisation som berör funktionshindrade och pensionärers
intressen. Kommunens företrädare ska därvid inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets
synpunkter och förslag kan påverka handläggning av ärenden i kommunstyrelsen.
Pensionärs-och handikappsrepresentanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta
för förändring i den kommunala verksamheten. De kan bland annat informera
om och ge förslag till lämpliga anpassningar av serviceutbud som leder till ökad
livskvalitet.
Rådet behandlar inte personärenden.

Rådets sammansättning
Pensionärs- och handikappsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
Rådet består av representanter för kommunen, representanter för de
pensionärsföreningar som är aktiva i kommunen.
Kommunstyrelsen utser fyra ledamöter och fyra ersättare.
I övrigt kallas tjänstemän som föredragande i förekommande frågor.
Pensionärsföreningarna utser vardera två ordinarie ledamöter och två ersättare.
Handikappföreningarna utser vardera två ordinarie ledamöter och två ersättare.

Organisation och arbetsformer
Rådets ordförande är kommunens kommunalråd. Vice ordförande utses vid
behov.
Pensionärsrådets administration sköts av nämndsekreterare.
Till sekreterare förordnas en tjänsteman.
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år varav ett sammanträde ska
hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling.
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Skriftlig kallelse jämte föredragningslista och övriga handlingar skickas till
rådets ledamöter och ersättare senast en vecka före rådets sammanträde.
Vid sammanträden förs protokoll som ska justeras av ledamot från Pensionärsoch handikappsrådet.
Protokoll ska delges ledamöter och ersättare i rådet.

Ekonomi
Pensionärs- och handikappföreningarnas utsedda företrädare omfattas inte av
kommunfullmäktiges fastställda regler för arvoden för förtroendevalda.

Ändring av reglemente
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av Pensionärs- och
handikappsrådet och kommunstyrelsen.
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