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1

Rådets uppgift

Rådet fungerar som en informations- och remissinstans i frågor som rör
pensionärers och handikappades intressen i Ånge kommun. I rådet ges
ömsesidig information mellan företrädare för pensionärs- och
handikapporganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

1.1 Syfte
Pensionärs och handikapprådet ska:
• verka för att pensionärers och handikappades frågor beaktas i
nämndernas verksamhetsplanering
• vara remissorgan i frågor som berör pensionärer och handikappade
• vara ett forum för kunskapsspridning
• kunna initiera nya pensionärs- och handikappfrågor i nämnder och
styrelser

1.2 Organisation
Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.
1.2.1

I rådet ingår:

Ordinarie ledamöter
Socialnämndens ordförande
En ledamot från socialnämnden
En representant från Landstinget
En representant från varje handikappförening som genom sin lokalförening
bedriver organiserad verksamhet inom kommunen
En representant från varje riksorganisation för pensionärer som genom sin
lokalförening bedriver organiserad verksamhet inom kommunen
Adjungerad ledamot: Kommunalråd
Ersättare
En ledamot från socialnämnden
En representant från Landstinget
En ersättare från varje handikappförening som genom sin lokalförening
bedriver organiserad verksamhet inom kommunen
En ersättare från varje riksorganisation för pensionärer som genom sin
lokalförening bedriver organiserad verksamhet inom kommunen
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1.2.2

Val av ledamöter och ordförande

Socialnämnden fastställer efter organisationernas nomineringar rådets
ledamöter och ersättare.
Socialnämndens ordförande är ordförande i rådet. Vice ordförande utses av
rådet och bör vara någon bland företrädarna för pensionärs och
handikappföreningarna.
Organisationer som ingår i pensionärs- och handikapprådet utser sina
ledamöter och ersättare i rådet och meddelar detta till socialnämnden.

1.3 Arbetsordning
1.3.1

Mandatperiod

Mandatperioden är fyra år och sammanfaller med mandatperioden för
kommunala nämnder.
1.3.2

Kallelse

Kallelse med föredragningslista sänds till rådets ledamöter och för
kännedom till rådets ersättare senast sju dagar före rådets sammanträde.
Ordförande och vice ordförande bereder ärenden inför sammanträde och
föreslår dagordning.
1.3.3

Sammanträden

Rådet sammanträder fyra (4) gånger per år. Rådet sammanträder som högst
halvdagar, om inte ordförande beslutar annat. Extra sammanträde kan hållas
om rådets ordförande beslutar så.
1.3.4

Behandling av ärenden

Om det finns någon fråga som berör annan nämnd eller styrelse kan den
som är berörd kallas.
1.3.5

Ersättares tjänstgöring

Om ordinarie representant inte kan närvara vid sammanträdet träder en
ersättare in istället. Ordinarie representant kallar själv sin ersättare.
1.3.6

Protokoll

Sammanträdena ska protokollföras. Sekreterarskapet vid sammanträdena
sköts av tjänsteman från Ånge kommuns socialkontor.
1.3.7

Justering av protokollet.

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
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1.3.8

Expediering

Protokoll ska delges ledamöter och ersättare i rådet samt socialnämnden.
1.3.9

Ersättningar

Kommunen betalar halvdagsarvode, resekostnadsersättning och eventuell
förlorad arbetsförtjänst till de närvarande representanterna i enlighet med de
av kommunfullmäktige fastställda ”Regler om stöd till det politiska arbetet i
Ånge kommun samt dess bolag.”
1.3.10 Fastställa reglemente

Reglemente för kommunala handikapprådet ska fastställas av
socialnämnden.
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