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Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. 

Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut 

som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.   
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1 Inledning  

Kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd är en samverkansform för ömsesidigt 

informationsbyte mellan kommunen och företrädare för pensionärernas 

riksorganisationer samt lokala föreningar för funktionsvarationer. 

Rådet är ett icke lagstyrt organ som kommunen frivilligt instiftat. 

2 Syfte 

Syftet med rådet är: 

• Stärka inflytande i alla frågor som gäller pensionärer och personer med 

funktionsvariation samt öka insynen i den del av kommunens verksamheter som 

berör dem. 

• Initiera nya pensionärsfrågor i nämnd och sektioner. 

• Initiera nya frågor och föreslå åtgärder som berör de personer med 

funktionsvariations livsförhållanden i samhället. 

• Vara möjlig remissinstans i frågor av principiell och övergripande karaktär samt i 

frågor som handlar om tillgänglighet i fysisk miljö, informationshantering, hjälp- 

och servicebehov, bemötande eller andra relevanta frågor av övergripande 

karaktär för pensionärer och för personer med funktionsvariation.  

Frågor av individuell karaktär behandlas inte.  

• Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

• Verka för personer med funktionsvariationers samt pensionärernas jämlikhet och 

fulla delaktighet i samhället. 

• Stärka inflytandet i alla frågor som gäller personer med funktionsvariation och 

öka insynen i den del av kommunens verksamhet som berör dem.   

 

 Som referensorgan har pensionärs- och tillgänglighetsrådet inte ställning som en 

kommunal nämnd eller styrelse. Rådet är dock en viktig kanal till pensionärer och till de 

med funktionsvariation i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut. 

3 Reglemente för kommunala pensionärsrådet  

3.1 Uppgifter/verksamhetsområde 

Kommunen ska informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av 

olika åtgärder som har eller kan få betydelse för kommunens pensionärer och för 

personer med funktionsvariation.  

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet ska behandla pensionärs- och tillgänglighetsfrågor 

och har då särskilt till uppgift att: 
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• Framföra synpunkter på principerna hur den fysiska miljön (tex gator, offentliga 

byggnader, bostadsmiljöer) ska utformas för att underlätta för äldre samt för 

personer med funktionsvariation.  

• Framföra synpunkter över hur kommunens information ska vara tillgänglig och 

begriplig för äldre samt personer med funktionsvariation. 

• Framföra synpunkter om äldres och personer med funktionsvariations hjälp- och 

servicebehov och bemötandefrågor. 

• Framföra förslag på hur kommunen kan öka medvetenheten i samhället och 

speciellt bland kommunens anställda om människor med funktionsvariation, om 

deras rättigheter, behov och möjligheter och om vad de kan bidra med. 

• Bevaka personer med funktionsvariations situation beträffande bostad, 

sysselsättning, utbildning, kultur, fritid m.m.  

• Medverka i uppföljningen av kommunens utvecklingsplan för personer med 

funktionsvariation.  

• Yttra sig i ärenden som remitteras till pensionärs- och tillgänglighetsrådet.  

 

Genom pensionärs- och tillgänglighetsrådet ges kommunen möjlighet att få 

pensionärsorganisationernas organisationernas/föreningarnas synpunkter i ett tidigt 

skede av olika beredningsprocesser. Pensionärerna Rådet möjliggör genom rådet en 

större delaktighet i samhällsinsatser.  

 

3.2 Sammansättning 

Varje lokal pensionärsförening och förening för personer med funktionsvariation som är 

religiöst och politisk obunden, har antagit stadgar samt bedriver verksamhet i Tranemo 

kommun har rätt att bli representerat i rådet med en ledamot och en ersättare. Både 

ledamoten och ersättaren ska utses av respektive förening och ha mandat att representera 

i rådet. Beslutet samt kontaktuppgifter på de som blivit utvalda till att representeras i 

rådet ska lämnas till kanslifunktionen, Tranemo kommun.  

Kommunstyrelsen utser en ordförande och en ersättare till rådet. Rådet kan inom sig 

sedan utse en vice ordförande, som vid behov övertar ordförandes befogenheter. 

Ordförande i kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet ska också vara ordförande 

i omsorgsutskottet. 

Mandatperioden är fyra år och överensstämmer med mandatperioden för 

kommunstyrelsen.  
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3.3 Arbetsformer 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets arbete leds av ordföranden.  

För olika frågor kan rådet bjuda in berörda tjänstepersoner samt politiker från 

kommunstyrelsen. 

Kanslifunktionen svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet.  

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets synpunkter och initiativ ska redovisas skriftligen i 

ett protokoll efter varje sammanträde och delges rådets ledamöter, ersättare och 

kommunstyrelsen.  

Dagordning och eventuella handlingar ska delges pensionärsrådets ledamöter och 

ersättare i god tid. 

Arvode m.m. utbetalas till föreningarnas representanter enligt gällande 

arvodesreglemente.    

Rådet sammanträder fyra gånger per år.  

4 Implementering och tillämpning 

Reglementet presenteras muntligt för pensionärs- och tillgänglighetsrådet en gång per 

mandatperiod. Det är varje enskild representants ansvar att vara insatt i gällande 

reglemente. Ordförande för rådet samt tjänsteman från medborgarservice- och 

processtödsfunktionen ansvarar för att reglementet efterlevs.  

5 Uppföljning 

Uppföljning görs vid varje ny mandatperiod. Mandatperioden överensstämmer med 

kommunstyrelsens mandatperiod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


