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RIKTLINJER FÖR KOMMUNALA RÅDET FÖR ÄLDRE OCH 
KOMMUNALA RÅDET FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
 

Antagna av kommunfullmäktige 11 mars 2015, § 54, att gälla från 2015-04-15, 

med ändring den 14 december 2016 § 290, att gälla från 2017-01-01. 
 

1. Ändamål, arbetsuppgifter m.m. 
Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning är avsett att vara ett 

organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationerna för äldre och 

personer med funktionsnedsättning å ena sidan och kommunen och dess nämnder eller 

styrelser å andra sidan. 

 
Kommunen bereds genom rådet möjlighet att i så god tid som möjligt informera 

organisationerna om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och 

organisation och därmed inhämta synpunkter från organisationsrepresentanterna, så att 

dessa kan påverka kommunala beslut. Organisationernas medlemmar bereds genom sina 

representanter möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens 

utformning och föreslå förändringar och förbättringar i frågor som är aktuella för denna 

medborgargrupp. 

 

Båda råden är organisatoriskt knutna till kommunfullmäktiges demokratiberedning. 

Respektive råds presidium planerar och leder verksamheten. Råden ska beakta 

kommungemensamma frågor i de verksamheter som berör äldre och personer med 

funktionsnedsättning. 

 

Det åligger ledamöterna i respektive råd att aktualisera viktiga frågor som berör 

målgrupperna äldre och personer med funktionsnedsättning. Vid behov kan 

representanter från andra samhällsorgan inbjudas för information eller diskussion i 

särskild fråga.  

 

Presidierna i råden utgörs av ordförande samt vice ordförande. Råden ansvarar för att 

representanterna från organisationerna får adekvat utbildning för sitt uppdrag vid varje 

mandatperiods början. 
 

2. Syfte 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 

samt nämndråden är avsett avsedda att vara referensorgan för samråd och ömsesidig 

information mellan organisationerna för äldre och personer med funktionsnedsättning 

och kommunen. Råden kan även utgöra remissorgan vid frågor som berör äldre och 

personer med funktionsnedsättning.  
 

3. Sammansättning av Kommunala rådet för äldre och Kommunala rådet 

för personer med funktionsnedsättning samt nämndråd 

Råden består av representanter från organisationer för äldre och personer med 

funktionsnedsättning i Uddevalla kommun samt förtroendevalda ledamöter utsedda 

av kommunen.   

 
Med organisation för äldre eller personer med funktionsnedsättning menas organisation 

som är ansluten till en riksorganisation och i vilken varje äldre och person med 

funktionsnedsättning som så önskar, kan bli medlem. 
 
Ordförande och ledamöter till råden utses för en tid av fyra år fr.o.m. den 1 januari året 
efter det att val till kommunfullmäktige hållits. Samtliga representanter är ordinarie 
ledamöter. 
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Organisationerna utser 10 ledamöter till respektive råd, vid mandatperiodens början. 

Val av ledamot ska meddelas till rådets sekreterare via protokollsutdrag eller likvärdig 

skrivelse. Detta gäller även vid byte av ledamot under pågående mandatperiod. En av 

organisationernas ledamöter utses till vice ordförande i respektive råd. 

 

Representationen från kommunen utgörs av två förtroendevalda ledamöter från 

respektive nämnds presidium, en från majoriteten och en från oppositionen. Samma 

ledamöter representerar sin nämnd i båda råden. Ordförande i båda råden är den 

ledamot som socialnämnden utser från majoriteten.  
 
Kommunala rådet för äldre 

Pensionärsorganisationer 
 

10 ledamöter, varav 1 vice ordförande 

Barn och utbildningsnämnden 
 

2 ledamöter 

Kultur och fritidsnämnden 
 

2 ledamöter 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

2 ledamöter 

Socialnämnden 
 

2 ledamöter, varv 1 ordförande 

 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 

Handikapporganisationer 
 

10 ledamöter, varav 1 vice ordförande 

Barn och utbildningsnämnden 
 

2 ledamöter 

Kultur och fritidsnämnden 
 

2 ledamöter 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

2 ledamöter 

Socialnämnden 
 

2 ledamöter, varv 1 ordförande 

 
Två gånger per år kallas kommunstyrelsens presidium in till rådens gemensamma 
sammanträde för dialog i kommunövergripande frågor. 
 
4. Arbetsformer 

Råden sammanträder minst sex gånger per år, varav två tillfällen är gemensamma 

sammanträden med båda råden. Råden kan därutöver sammankallas efter 

överenskommelse i respektive presidium. 

 
Kallelse och föredragningslista till sammanträde med råden utfärdas av ordföranden i 
samråd med vice ordförande i respektive råd. Kallelse med föredragningslista skall vara 
rådens ledamöter tillhanda minst 7 dagar före sammanträdet. Justerat protokoll bör vara 
utsänt inom tre veckor efter sammanträdet. Kommunstyrelsen administrerar råden och 
ställer sekreterare till förfogande. Beredande tjänstemän deltar vid behov i råden som 
föredragshållare för att samla in målgruppernas synpunkter.  

 
Råden är referensorgan och med hänsyn till rådens ställning och sammansättning kan det 

inte förväntas att råden alltid har en enhetlig uppfattning. De synpunkter som 

framkommer skall föras vidare till den nämnd som har att svara för respektive område 

eller verksamhet. 
 

5. Ekonomi och ersättning 
Som referensorgan förfogar råden inte över någon egen budget.  
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Samtliga ledamöter, både de som utses av kommunen och de som representerar personer 

med funktionshinder respektive äldre, är berättigade till ersättning och arvode enligt  

kommunens riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Kostnader för arvoden 

och ersättningar finansieras ur kommunfullmäktiges budget.  

 


