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Reglemente för Handikapp- och Pensionärsrådet 
 
Allmänt 
Enligt socialtjänstlagens bestämmelser skall kommunen på olika sätt främja 
förutsättningarna för goda levnadsförhållanden bland annat för äldre- och 
handikappade, i nära samarbete med dessa organisationer främja goda miljöer i 
kommunen.  
 
Kommunens mål för omsorgen, som är antagen i omsorgplanerna, stadgas det att de 
handikappade/pensionärers aktiva medverkan och delaktighet i planering samt 
utformning av verksamheten skall öka.  
 
Som led i dessa målsättningar är det önskvärt att det finns ett handikapp- och 
pensionärsråd sammansatt av representanter för de handikappade och pensionärer 
samt representanter från kommunens styrelse och nämnder.  
 
 
Arbetsuppgifter 
Rådet (HoP) är avsett att vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan 
handikapp- och ålders- och förtidspensionärernas organisationer på den ena sidan 
och kommunens styrelser och nämnder på den andra sidan.  
 
Kommunen skall informera rådet om planerade förändringar av samhällsinsatsernas 
utformning och organisation som berör handikapp- och pensionärskollektiven. 
Kommunens styrelser och nämnder bör inhämta sypunkter från rådet i ett så tidigt 
skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning.  
 
Speciell uppmärksamhet skall riktas på rådets möjligheter att lämna synpunkter på 
planförslag beträffande bostäder, byggnader dit allmänheten har tillträde samt 
omsorgens utformning och innehåll.  
 
HoP är ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som berör det handikappade 
och pensionärerna. De handikappade och pensionärerna bereds möjlighet att 
framföra synpunkter samt förslag på den kommunala verksamhetens utformning och 
förslå förändringar i frågor som har aktualitet för sina organisationers medlemmar.  
 
Representanterna i rådet skall i sina organisationer informera vidare om frågor som 
skall behandlas i rådet. Inga enskilda ärenden skall upptas i rådet.  
 
Med hänsyn till rådets sammansättning kan inte förväntas att rådet alltid har en 
enhetlig uppfattning. De synpunkter som framkommer och de beslut som fattas skall 
därför i sin helhet i form av protokoll föras vidare till den nämnd eller styrelse som har 
att svara för respektive ärende.  
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Sammanfattning 
Kommunala Handikapp- och Pensionärsrådet (HoP) är organisatoriskt knutet till 
kommunstyrelsen. De organisationer för handikappade och pensionärer med 
betalande medlemmar sin finns inom kommunen och som tillhör en riksorganisation 
för handikappade eller pensionärer ska beredas representation i rådet.  
 
Rådet skall bestå av ledamöter för kommunen samt pensionärs- och 
handikapporganisationerna. Fullmäktige utser två ledamöter, varav en ledamot utses 
från vardera kommunstyrelsens sociala utskott och miljö- bygg- och 
räddningsnämnden.  
 
Sociala utskottets representant är sociala utskottets ordförande tillika handikapp- och 
pensionärsrådets ordförande.  
 
Organisation med lokalavdelning eller lokalförening utser en ledamot vardera. För 
varje ledamot utses en personlig suppleant. Experter kan inkallas vid behov. Rådet 
utses vid mandatperiodens början och väljs fyra (4) år i taget.  
 
Organisation och arbetsformer 
Kommunala handikapp- och Pensionärsrådet (HoP) utser vice ordförande. Vice 
ordförande utses bland representanterna för organisationerna.  
 
Utöver de beslutande i rådet adjungeras socialchefen till rådets sammanträden som 
sekreterare och handläggande tjänsteman.  
 
Rådet kan inom sig utse en arbetsgrupp som vid behov förbereder ärenden och 
utarbetar förslag som föreläggs rådet för beslut. Arbetsgruppen kan i brådskande fall 
avge yttrande till berörda organ inom kommunen.  
 
Ärenden till rådet ska anmälas inom 14 dagar före sammanträdesdagen. Kallelse och 
föredragningslista utsändes senast en vecka före sammanträdesdagen.  
 
HoP skall inrikta sig på att sammanträda minst fyra gånger per kalenderår, varav en 
gång i anslutning vid kommunens budgetberedning.  
 
Extra sammanträde kan hållas om rådets ordförande eller minst en tredjedel av 
rådets medlemmar begär detta.  
 
Vid kommunala Handikapp- och Pensionärsrådets sammanträden skall protokoll 
föras. Protokollsutdrag tillställes dem som är berörda av i protokoll intagna beslut.  
 
Fullständiga protokoll skall delges ledamöter och suppleanter i rådet, 
kommunstyrelsen, miljö- bygg- och räddningsnämnden samt föreningar 
representerade i rådet.  
 
Rådet utser för varje sammanträde en ledamot att jämte ordförande justera 
protokollet.  
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Ekonomi 
Till kommunens representanter och eventuellt inkallad expertis utgår ersättning enligt 
kommunens regler och bestrids med kommunala medel. Övriga ledamöter ersätts av 
sina organisationer samt reseersättning av kommunen.  
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