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Reglemente för rådet för funktionshindrade och 
pensionärer 

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 

 

Kommunfullmäktige             
1992-12-21, § 220 
1995-05-29, § 112 
2007-12-17, § 112 
2009-05-25, § 69 
2011-08-29, § 124 
2013-02-25, § 28 
2014-08-25, § 96 
2016-01-25, § 5 
2016-10-31, § 120 
 
 
§ 1 
 
Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
 
Rådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare 
för organisationer för funktionshindrade, pensionärer och kommunens styrelse och nämnder. 
 
Rådet är inte en kommunalt vald nämnd med beslutsbefogenheter. 
 
§ 2 
 
Syfte 
 
Rådet ska verka för att de funktionshindrades och pensionärernas frågor beaktas i 
kommunstyrelsens verksamhetsplanering. 
 
Rådet ska vara remissorgan i frågor som berör de funktionshindrade och pensionärer. 
 
Rådet ska vara ett forum för informations- och kunskapsspridning. 
 
§ 3 
 
Arbetsuppgifter 
 
Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas 
utformning och organisation som berör de funktionshindrade och pensionärerna och därmed 
inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets 
handläggning i aktuellt organ. Därigenom ges de funktionshindrade och pensionärerna genom 
rådet en större delaktighet i samhällets insatser. De funktionshindrades och pensionärernas 
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 
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serviceutbud som berör de funktionshindrades och pensionärernas möjligheter till en god 
livskvalitet. 
 
Från kommunens styrelse, nämnder, utskott, bolag och tjänstemän får Rådet för 
funktionshindrade och pensionärer infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att 
rådet ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
§ 4 
 
Rådets sammansättning 
 
Rådet för funktionshindrade och pensionärer är organisatoriskt knutet till vård- och 
omsorgsnämnden.  
 
Rådet består av 5 (fem) ledamöter och 5 (fem) ersättare, vilka väljs av kommunfullmäktige. 
Valförfarandet sker på samma vis som vid val till de organ som avses i KL 5 kap 46 §. Därutöver 
består rådet av det antal ledamöter och ersättare som vård- och omsorgsnämnden utser från 
riksorganisationer för funktionshindrade respektive pensionärer, som genom sin lokala förening 
bedriver organiserad verksamhet i kommunen. 
 
Antalet ledamöter från respektive organisation bestäms med hänsyn till antalet medlemmar och 
samhällsinriktad verksamhet. 
 
Organisation som ingår i rådet ska före den 1 december det år kommunfullmäktige väljs lämna 
förslag till vård- och omsorgsnämnden på ledamöter och ersättare.  
 
Rådets mandattid är fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av 
kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 
 
Rådets presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande och utses av kommunfullmäktige. 
 
Ordföranden utses från de styrande och vice ordföranden från oppositionen. 
 
Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordförande anser att det behövs. 
 
Rådet har rätt att till rådet adjungera berörda personer i enskilda sakärenden, representant för 
AB Svalöv Bostäder samt personer från organisationer för funktionshindrade och pensionärer, 
som inte ingår i rådet.   
 
§ 5 
 
Organisation och arbetsformer 
 
Till sekreterare i rådet förordnas en tjänsteman. 
 
Rådet ska sammanträda minst två gånger per år varav ett sammanträde ska hållas i anslutning 
till kommunens budgetbehandling. 
 
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller mer än hälften av 
rådets ledamöter begär det. 
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Skriftlig kallelse och föredragningslista ska skickas ut till rådets ledamöter och till rådets ersättare 
senast 7 dagar före rådets sammanträde. 
 
Förslag till förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar och beslutsunderlag 
ska delges rådets ledamöter och ersättare i så god tid och på sådant sätt att vidare information 
och behandling underlättas. 
 
Ersättare från intresseorganisationer som inte tjänstgör har rätt att delta på sammanträdet. 
 
Ersättare för förtroendevalda har endast rätt att delta då ordinarie ledamot inte är närvarande. 
 
Vid sammanträden förs protokoll som ska justeras av ledamot från organisation. Protokollsutdrag 
sänds till dem som är berörda av besluten. Fullständiga protokoll ska delges ledamöter och 
ersättare i rådet, vård- och omsorgsnämnden samt, om så önskas, i kommunen verksamma 
organisationer för funktionshindrade och pensionärer. 
 
§ 6 
 
Ekonomi 
 
Till de valda kommunala representanterna utgår ersättningar enligt av kommunfullmäktige 
fastställda regler för förtroendevalda.  
 
§ 7 
 
Ändring av reglemente 
 
Förslag till ändring av detta reglemente kan initieras av Rådet för funktionshindrade och 
pensionärer och vård- och omsorgsnämnden. 
 
§ 8 
 
Fastställelse 
 
Reglemente för Rådet för funktionshindrade och pensionärer ska fastställas av 
kommunfullmäktige. 
 
§ 9 
 
Utbildning 
 
Ledamöterna i Rådet för funktionshindrade och pensionärer ska få utbildning nödvändig för 
uppdragets fullgörande.  
 
 


