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REGLEMENTE FÖR PENSIONÄRS- OCH TILLGÄNGLIGHETSRÅDET
1. ALLMÄNT
Vindeln kommun ska ha ett gemensamt Pensionärs- och tillgänglighetsråd.
Rådet ska förstärka inflytandet för pensionärs- och tillgänglighetsföreningar.
Rådet ska verka för att pensionärs- och tillgänglighetsfrågor beaktas i styrelser, nämnder
och förvaltningar.
Rådet ska verka för att pensionärers och tillgänglighetsföreningars synpunkter beaktas i
nämndernas verksamhetsplanering.
Rådet initierar pensionärs- och tillgänglighetsfrågor i nämnder och förvaltningar.
Rådet fungerar som remissorgan i frågor som är av särskild vikt för pensionärs- och
tillgänglighetsföreningar, rådet ska ses som en resurs för nämnder och styrelser.
Rådet ska vara ett organ för opinionsbildning och kunskapsspridning.
Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna och
tillgänglighetsföreningarna och därmed inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets
synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd och styrelse.
På detta sätt får föreningarna i rådet en större delaktighet i samhällets insatser.
Representanter i rådet har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala
verksamheten. De kan informera om och ge förslag på lämpliga anpassningar av
serviceutbud som ger möjligheter till en god livskvalitet.
Det kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet är organisatoriskt knutet till
kommunstyrelsen medan socialkontoret svarar för administrationen och budget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar föreningarnas ansökningar och beslutar om
inträde i rådet.
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2. SAMMANSÄTTNING AV RÅDET
2.1 KOMMUNALA STYRELSER OCH NÄMNDER
Socialnämnden utser 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare
Barn- o utbildningsnämnden utser 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare
Miljö- och byggnadsnämnden utser 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare
Kommunstyrelsen utser 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare
Ordförande för rådet är socialnämndens representant.
2.2 FÖRENINGAR
2.2.1 PENSIONÄRSORGANISATIONER
Föreningar som finns representerade i regeringens pensionärskommitté kan ansöka om
att ingå i rådet.
Det gäller följande organisationer:
Pensionärernas Riksorganisation PRO
Riksförbundet Pensionärs Gemenskap RPG
Svenska Kommunalpensionärernas Förbund SKPF
Sveriges Pensionärers Riksförbund SPRF
SPF Seniorerna
Föreningen ska ha medlemmar i kommunen och bedriva organiserad verksamhet i
kommunen.
I rådet kan huvudorganisationerna enligt ovan endast representeras av en förening.
Föreningar som beviljas inträde i rådet kan utse 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare.
2.2.2 TILLGÄNGLIGHETSORGANISATIONER
Föreningar som kan ansöka om att ingå i rådet ska tillhöra en riksorganisation eller vara
medlem i ett HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan).
Föreningen ska ha medlemmar i kommunen och bedriva organiserad verksamhet i
kommunen.
I rådet kan huvudorganisationerna enligt ovan endast representeras av en förening.
Föreningar som beviljas inträde i rådet ska utse 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare.
2.3 ÖVRIGA
Därutöver kan vid behov tjänstemän från kommunens förvaltningar och bolag samt
politiker från dessa kallas.
Till sammanträden kan även extern expertis inbjudas vid behov.
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3. RÅDETS ORGANISATION OCH ARBETSFORMER
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger/år, varav ett sammanträde ska hållas i
anslutning till kommunens budgetbehandling.
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, eller mer än hälften av rådets
ledamöter, begär det.
Skriftlig kallelse och föredragningslista till rådets sammanträden skickas ut till rådets
ledamöter, och för kännedom till rådets ersättare, senast 14 dagar före rådets
sammanträden.
Vid sammanträden med rådet eller utskottet förs protokoll.
Protokollet justeras av ordförande samt två av rådet utsedda ledamöter.
Protokollsutdrag skickas till dem som är berörda av protokollförda beslut.
Fullständiga protokoll ska delges ledamöter och ersättare i rådet samt kommunstyrelsen
och socialnämnden.
Ordinarie ledamot som är förhindrad att delta i sammanträde ansvarar själv för att kalla
ersättare.
Rådet kan utse ett utskott. Utskottet hanterar brådskande ärende när ordinarie råd inte
kan inväntas eller övriga ärenden som rådet finner lämpliga.
Utskottet består av en representant från pensionärsorganisationerna och en från
tillgänglighetsorganisationerna samt ordförande.

4. EKONOMI
Till föreningarnas representanter i rådet ges arvode samt traktaments- och reseersättning
enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda.

5. ÄNDRING AV REGLEMENTE
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av rådet, kommunstyrelsen eller
socialnämnden.

6. FASTSTÄLLELSE
Reglemente för rådet ska fastställas av kommunfullmäktige.

7. UTBILDNING
Ledamöterna i rådet ska erbjudas nyvaldsutbildning i början av varje mandatperiod.
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