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Reglemente för det kommunala pensionärs- och tillgänglig-
hetsrådet (KPTR) 

Antaget av kommunfullmäktige 2016-12-12, § 212 

 

 

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan 

företrädare för pensionärs- och funktionshindersorganisationer samt kommunens 

styrelser och nämnder. 

 

Syfte 

Rådet ska 

- utgöra en kontaktkanal mellan kommunen och pensionärs- och funktions-

hinderföreningar 
- verka för att äldres och funktionshindrades aspekter tas tillvara i planering-

en i alla nämnder/styrelser och i all verksamhet som kommunen ansvara för 
- utgöra ett forum där pensionärs- och funktionshinderföreningars sakkun-

skap kan förmedlas till kommunens nämnder/styrelser 
- genom pensionärs- och funktionshinderföreningar utgöra remissinstans i 

samhällsplaneringen 
- vid behov lämna förslag på strategiska frågor som berör de medlemmar 

rådet representerar 
 

Rådet ska dock inte hantera frågor som rör enskilda personers förhållanden eller 

frågor som rör t.ex. kommunens myndighetsutövning mot enskild, inte beröra 

förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare eller vara kränkande för enskild/ 

grupper av människor. 

 

I de fall där det är uppenbart att kommunen inte är rätt forum för frågor som ini-

tieras från pensionärs- och funktionshinderföreningarna ska frågan hänvisas till 

rätt instans eller avvisas. 
 

Uppgifter 

Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av sam-

hällsinsatsernas utformning och organisation som berör äldre och funktions-

hindrade och därmed inhämta synpunkter i så tidig skede att rådets synpunkter 

och förslag kan påverka ärendets bedömning i aktuell nämnd och styrelse. 

Därigenom ges en större delaktighet i samhällets insatser. 

 

Organisationernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för 

förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag 

till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som rör äldres och 

funktionshindrandes möjligheter till en god livskvalitet.  
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Rådets sammansättning 

1. Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet är organisatoriskt knuten till 

kommunstyrelsen. 

2. Riksorganisation för äldre och/eller funktionshindrade som genom sin 

lokalförening (Kungsör, Köping, Arboga-området) bedriver organiserad 

verksamhet inom kommunen ska erbjudas möjlighet att vara representerade i 

rådet. Organisations ledamot/ersättare måste dock vara folkbokförd i 

kommunen. Antalet ledamöter från respektive organisation ska vara en 

ordinarie och en ersättare, SPF och PRO erbjuds dock två ledamöter och två 

ersättare. 

3. Organisation som ingår i det kommunala handikapprådet ska före den 1 no-

vember varje år lämna förslag till kommunstyrelsen på ledamot och ersättare. 

4. Kommunstyrelsen utser tre politiska ledamöter och tre ersättare varav minst 

en ska vara ledamot i socialnämnden. 

5. Ordförande i rådet ska vara kommunstyrelsens ordförande. Organisationerna 

utser vice ordförande bland företrädarna. 

 

Arbetsformer 

Rådet bör sammanträda minst fyra gånger/år, varav ett sammanträde ska hållas i 

anslutning till kommunens budgetarbete. Extra sammanträde ska hållas om rådets 

ordförande, vice ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det. 

 

Rådet är ett remiss- och referensorgan. Eventuella beslut i rådet fattas med enkel 

majoritet. Ordförande har i förekommande fall utslagsröst. 

 

Till sekreterare i rådet förordnas en tjänsteman. 

 

Tjänstemän från kommunstyrelsen, socialförvaltningen, Kungörs KommunTeknik 

AB och Kungsörs Fastighets AB förväntas närvara. Kallelse delges förvaltnings-

chef/bolags som avgör vem/vilka som ska närvara vid respektive sammanträde. 

 

Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå 

dagordning till rådets sammanträden. Om så inte sker bereds ärendena av ordfö-

randen och sekreteraren. 

 

Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsänds till rådets ledamöter och ersät-

tare senast en vecka före rådets sammanträden med undantag av extra möten. 

 

Frågor som organisationerna vill ta upp vid kommande möte ska vara sekreteraren 

tillhanda senast två veckor före utsatt sammanträde. 
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Både ledamöter och ersättare har närvarorätt vid sammanträden. Ersättare har 

yttranderätt, men inte förslagsrätt. 

 

Vid sammanträden förs protokoll. Dessa justeras av ordföranden och en ledamot 

från organisationerna. Därefter publiceras protokollet på kommunens hemsida. 

 

Ändring av reglemente 

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av rådet och kommunstyrelsen. 
 

Fastställelse 

Reglemente för kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet ska fastställas av 

kommunfullmäktige. 
 

Ersättning  

Arvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår endast till politiskt valda 

ledamöter och ersättare. Dessa ersätts enligt kommunens arvodesreglemente. 
 

-------------------------- 

 

Detta råd ersätter tidigare pensionärs- respektive handikappråd  

från den 1 januari 2017.  

Reglementen för dessa upphävs i och med detta nya reglemente. 


