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Inledande bestämmelser 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet ska fungera som ett forum för 

samverkan mellan kommunen och organisationerna i frågor av allmän 

betydelse för pensionärer och för personer med funktionsnedsättning. Enligt 

kommunfullmäktige är det upp till varje nämnd att ansvara för de forum som 

behövs för sina kontakter med civilsamhället. 

Rådets ledamöter ska se till att socialnämnden informeras om 

organisationernas synpunkter och önskemål och att de beaktas i kommunens 

verksamhetsplanering. Socialnämnden ska avsätta tillräcklig tid för 

rapportering från rådet. 

 

Rådet ska: 

 ta upp aktuella frågor och föranmäla om någon expert bör kallas in 

för att besvara specifika frågor 

 rapportera från respektive håll om egna verksamheter, både från 

kommunen och organisationer 

 årligen dela ut ett tillgänglighetspris till person, arbetsplats, förening, 

företag eller organisation som utför eller har utfört insatser för ökad 

tillgänglighet i kommunen  

 hållas underrättade om funktionshinderpolitiska frågor. 

 

Sammansättning 2019-2022 

Rådet består av tre ledamöter, en sekreterare samt en representant från varje 

lokal organisation som är verksam i kommunen. De tre ledamöterna utses av 

socialnämnden och ska i rådet företräda socialnämnden och därigenom de 

beslut som nämnden fattar. Respektive pensionärsorganisation eller 

organisation för personer med funktionsnedsättning utser vardera en 

representant, samt en ersättare, men enbart en representant per möte. 

 

Formalia  

Möten sker fyra (4) ggr per år fördelat över året, viss tid avsätts innan varje 

mötestid för att deltagare i rådet ska få möjlighet att prata ihop sig. Kallelser 

skickas ut till ordinarie som ansvarar för att meddela ersättare vid frånvaro, 

anteckningar skickas ut till ordinarie samt medverkande på rådet. 

Anteckningar från möten läggs upp på hemsidan, där även ledamöter 

presenteras tillsammans med organisationer och deras representanter. Varje 

organisation ansvarar för att meddela sekreterare om förändringar. 

Milersättning utgår till deltagare i rådet. 

 

Ledamöter utsedda av socialnämnden: 

Gunilla Karlsson (C), ordförande 

Jeanette Lind (KD)  

Ella-Britt Andersson (S) 


