REGLEMENTE FÖR RÅDET FÖR FUNKTIONSNEDSATTA OCH
PENSIONÄRER

§1
Rådet är avsett att vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärers
och funktionsnedsattas organisationer å ena sidan och kommunstyrelsen och dess utskott å
andra sidan.

§2
Kommunen skall informera rådet om planer på förändringar av samhällsinsatsernas
utformning och organisation och därvid hämta synpunkter från rådet i tidigt skede att rådets
synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuellt politiskt organ.

§3
Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer är ett referensorgan med överläggningsrätt i
frågor som berör funktionsnedsatta och pensionärer.
Representanterna från de funktionsnedsatta och pensionärernas organisationer bereds
möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamheten, utformningen och
framföra förslag på förändringar i frågor som har aktualitet för funktionsnedsatta och
pensionärer.
Representanterna skall i sina organisationer informera vidare om frågor som behandlats i
rådet.
Inga enskilda personärenden skall behandlas i rådet.

§4
Vid sammanträden förs protokoll som justeras av ordförande jämte en av rådet utsedd
ledamot.
Med hänsyn till rådets sammansättning kan inte förväntas att rådet alltid har en enhetlig
uppfattning. De synpunkter som framkommer och de beslut som fattas skall därför i sin helhet
i form av protokoll föras vidare till det politiska organ som har att svara för respektive ärende.
Fullständiga protokoll skall delges ledamöter och ersättare i rådet samt kommunstyrelsen.
Protokollsutdrag delges dem som är berörda av protokollförda beslut.

§5
Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen
eller av den tillsatt utskott. Kommunstyrelsen utser tre ordinarie ledamöter varav en till
ordförande och en till vice ordförande, samt tre ersättare.
Region Örebro län deltar med en ledamot.
Intresseorganisationer för funktionsnedsatta verksamma i kommunen skall ges möjlighet att
utse vars en ordinarie representant och en ersättare. Intresseorganisationerna för funktionsnedsatta som är företrädda i rådet skall vara öppna för alla med den funktionsnedsättning
intresseorganisationen företräder, vara riksomfattande och ha en verksamhet inriktad på att
tillvarata funktionsnedsattas intressen.
Pensionärsorganisationer verksamma i kommunen skall ges möjlighet att utse vars en
ordinarie representant och en ersättare. Pensionärsorganisationerna som är företrädda i rådet
skall vara öppna för alla pensionärer, vara riksomfattande och ha en verksamhet inriktad på att
tillvarata pensionärernas intressen.
Rådet får vid behov till sig adjungera representanter från annat kommunalt organ eller andra
personer i vissa frågor och för vissa sammanträden eller möten.
Utöver de beslutande i rådet deltar socialchef eller motsvarande och sekreterare.
Socialchef eller motsvarande utser sekreterare.

§6
Rådet sammanträder fyra gånger om året samt därutöver när synnerliga skäl föreligger.

§7
Skriftlig kallelse utfärdas av ordföranden och skall vara ledamöter och ersättare tillhanda i så
god tid och på sådant sätt att vidare information och beredning underlättas. Föredragningslista
och till ärenden hörande handlingar skall bifogas kallelsen.

§8
De av kommunstyrelsen utsedda ledamöterna och ersättarna erhåller ersättning enligt
Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.
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