Ordinarie ledamöter i
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET OCH
RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR

kallas till sammanträde torsdagen den 4 juni 2015,
kl. 8.30 – 12.00 i sammanträdesrum
Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av
följande ärenden:
ÄRENDE

BILAGA

Pensionärsråd KPR
(kl. 8.30 – 9.30)
1.

2.

3.

Arbetsordning för pensionärsrådet
a) Förslag från ordföranden
b) SPF Gullmarens förslag
Ärenden från föregående möte
a) Mötesplatser för äldre
b) Kontanthantering vid
särskilda boenden
c) Fixar-Nisse

KPR 1 a)
KPR 1 b)

KPR 2 a)
KPR 2 b)
KPR 2 c)

Övrigt

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Gemensamt KPR / RFF
(kl. 9.30 – 11.00)
1.

BILAGA

Ärenden från föregående möte
a) Tillgänglighetsfrågor
b) Tjänst som syn- och
hörselinstruktör
Information om budgetläget

2.

Gem 1 a)
Gem 1 b)

Rådet för funktionshinderfrågor RFF
(kl. 11.00 – 12.00)
1.

Arbetsordning för rådet för
funktionshinderfrågor
a) Förslag från ordföranden
b) Förslag från HSO

2.

Ärenden från föregående möte
a) Tillgänglighetsfrågor /
handikappguide

3.

RFF 1 a)
RFF 1 b)

RFF 2 a)

Övrigt

2015-05-26
Kommunledningskontoret
Maria Forsberg
Ordförande

/

Anne-Marie Mattsson
Sekreterare
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Ordförandens förslag

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
§1 Syfte
Kommunala pensionärsrådet är en instans för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och
kommunens olika förvaltningar och pensionärs-/seniorsorganisationerna i Lysekils kommun.

§2 Uppdrag
Kommunala pensionärsrådet är remissinstans till kommunen i ärenden som rör pensionärsfrågor. Rådet
för fram önskemål och förslag som de olika pensionärs-/seniororganisationerna vill att kommunen ska
beakta i sin planering och i sin verksamhet. Rådet ska också aktivt identifiera och söka undanröja hinder
för full delaktighet i samhället för äldre.
§3 Sammansättning och mandattid
Kommunala pensionärsrådet består av 9 ledarmöter samt ordförande och sekreterare. Kommunstyrelsen
och socialnämnden utser var sin ledamot. Socialnämndens ordförande är ordförande i pensionärsrådet.
Pensionärs-/seniororganisationerna utser övriga 7 ledarmöter.
För varje ledamot utses en personlig ersättare. Ersättarna kallas till tjänstgöring endast vid förhinder för
den ordinarie ledamoten. Handlingar skickas till samtliga representanter i rådet. Ordinarie ledamot
kallar själv sin ersättare när ledamoten har förhinder att närvara vid sammanträdet.
Ledamöter och ersättare ska vara bosatta i kommunen. Mandatperioden är fyra år.
§4 Arbetsformer
Kommunala pensionärsrådet ska sammanträda fyra gånger per år. Rådet sammanträder dag och tid som
rådet bestämmer. Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande eller minst hälften av rådets
ledamöter begär det.
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och
innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skickas till ledamöter och ersättare
senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska åtföljas av dagordning och de handlingar som
behövs för respektive ärende.
Vid sammanträdet förs protokoll. Protokollet justeras av ordförande jämte en av rådet utsedd ledamot.
Protokollet anslås på kommunens anslagstavla och tilldelas ledamöter och ersättare inom en månad efter
sammanträdet. Protokollen ska även finnas tillgängliga på kommunens hemsida samt stadsbiblioteket.
Samtliga ledamöter har rätt att lämna förslag till dagordningspunkter senast tre veckor före utskick av
kallelse.

§5 Yttrande till nämnden
Rådet skall ha möjlighet att yttra sig angående nämndens detaljbudget samt övriga frågor beträffande
äldres situation i kommunen i så god tid att nämndens ledamöter hinner få ta del av eventuella
synpunkter från rådet innan beslut i ärendet fattas.
§6 Fastställande av arbetsordning
Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet fastställs av kommunstyrelsen.
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2007-03-19
Förslag från SPF Gullmaren

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

REVISION 1

§1 Syfte
Kommunala pensionärsrådet är en instans för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och
kommunens olika förvaltningar och (företrädare för handikappsorganisationerna) i Lysekils kommun.
Inom parantes bort förslår i stället: pensionärs/seniororganisationerna

§2 Uppdrag
Kommunala pensionärsrådet är remissinstans till kommunen i ärenden som rör pensionärsfrågor. Rådet
för fram önskemål och förslag som de olika pensionärsorganisationerna vill att kommunen skall beakta i
sin planering och i sin verksamhet. Rådet skall också aktivt identifiera och söka undanröja hinder för
full delaktighet i samhället för( handikappade.) Föreslår ersättes med :äldre
§3 Sammansättning och mandattid
Kommunala pensionärsrådet består av 9 ledarmöter samt ordförande och sekreterare..
Kommunstyrelsen och socialnämnden utser var sin ledamot. Pensionärsorganisationerna utser övriga 7
ledarmöter.
För varje ledamot utses en personlig ersättare. Även ersättarna kallas till tjänstgöring (vid förhinder för
den ordinarie ledamoten) Föreslår tages bort inom parantesen. Handlingar skickas till samtliga
representanter i rådet. Ordinarie ledamot kallar själv sin ersättare när ledamoten har förhinder att
närvara vid sammanträdet.
Ledamöter och ersättare kan vara bosatta i kommunen( eller i annan kommun.) Föreslår tages bort
Mandatperioden är fyra år.
§4 Arbetsformer
Kommunala pensionärsrådet skall sammanträda minst (fyra) Föreslår 6 ggr/år gånger per år. Rådet
sammanträder dag och tid som rådet bestämmer. Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande
eller minst hälften av rådets ledamöter begär det.
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och skall tillställas
ledamöter och ersättare senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse skall åtföljas av
föredragningslista och erforderliga handlingar.
Vid sammanträdet förs protokoll. Protokollet justeras av ordförande jämte en av rådet utsedd ledamot.
Protokoll anslås på kommunens anslagstavla och tilldelas ledamöter och ersättare Föreslår: inom 1
månad efter mötets avhållande samt biblioteken.
Föreslår tillägg: Samtliga ledamöter har rätt att lämna förslag till föredragningslistan senast 3
veckor innan kommande möte

Arbetsordning för Rådet för funktionshinderfrågor
§5 Yttrande till nämnden
Rådet skall ha möjlighet att yttra sig angående nämndens detaljbudget Föreslår: samt övriga frågor
beträffande äldres situation i kommunen i så god tid att nämndens ledamöter hinner få ta del av
eventuella synpunkter från rådet innan beslut i ärendet fattas.
§6 Fastställande av arbetsordning
Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet fastställs av kommunstyrelsen.

2 (2)

2015-04-21
Ordförandens förslag

ARBETSORDNING FÖR RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR
§1 Syfte
Rådet för funktionshinderfrågor är en instans för samråd och ömsesidig information mellan kommunen
och kommunens olika förvaltningar och funktionshindrade i Lysekils kommun.

§2 Uppdrag
Rådet för funktionshinderfrågor är remissinstans till kommunen i ärenden som rör
funktionshinderfrågor. Rådet för fram önskemål och förslag som de olika handikapporganisationerna
vill att kommunen skall beakta i sin planering och i sin verksamhet. Rådet skall också aktivt identifiera
och söka undanröja hinder för full delaktighet i samhället för funktionshindrade.
§3 Sammansättning och mandattid
Rådet för funktionshinderfrågor består av 11 ledamöter samt sekreterare. Kommunstyrelsen,
socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt utbildningsnämnden utser var sin ledamot.
Socialnämndens ordförande är ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor.
Handikapporganisationerna utser övriga 7 ledarmöter.
För varje ledamot utses en personlig ersättare. Ersättarna kallas till tjänstgöring endast vid förhinder för
den ordinarie ledamoten. Handlingar skickas till samtliga representanter i rådet. Ordinarie ledamot
kallar själv sin ersättare när ledamoten har förhinder att närvara vid sammanträdet.
Ledamöter och ersättare ska vara bosatta i kommunen. Mandatperioden är fyra år.
§4 Arbetsformer
Rådet för funktionshinderfrågor ska sammanträda fyra gånger per år. Rådet sammanträder dag och tid
som rådet bestämmer. Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande eller minst hälften av rådets
ledamöter begär det.
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och
innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skickas till ledamöter och ersättare
senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska åtföljas av dagordning och de handlingar som
behövs för respektive ärende.
Vid sammanträdet förs protokoll. Protokollet justeras av ordförande jämte en av rådet utsedd ledamot.
Protokollet anslås på kommunens anslagstavla och tilldelas ledamöter och ersättare inom 1 månad efter
sammanträdet. Protokollen ska även finnas tillgängliga på kommunens hemsida samt på
stadsbiblioteket.

Samtliga ledamöter har rätt att lämna förslag till dagordningspunkter senast tre veckor före utskick av
kallelse.
§5 Yttrande till nämnden
Rådet skall ha möjlighet att yttra sig angående nämndens detaljbudget samt övriga frågor beträffande
funktionshindrades situation i kommunen i så god tid att nämndens ledamöter hinner få ta del av
eventuella synpunkter från rådet innan beslut i ärendet fattas.
§6 Fastställande av arbetsordning
Arbetsordning för kommunala rådet för funktionshinderfrågor fastställs av kommunstyrelsen.
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2007-03-19
Förslag från HSO Lysekil

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNALA RÅDET FÖR
FUNKTIONSHINDERFRÅGOR
§1 Syfte
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är en instans för samråd och ömsesidig information mellan
kommunen och kommunens olika förvaltningar och företrädare för funktionshindrade i Lysekils
kommun.

§2 Uppdrag
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är remissinstans till kommunen i ärenden som rör
funktionshinderfrågor. Rådet för fram önskemål och förslag som de olika handikapporganisationerna
vill att kommunen skall beakta i sin planering och i sin verksamhet. Rådet skall också aktivt identifiera
och söka undanröja hinder för full delaktighet i samhället för funktionshindrade samt äldre.
§3 Sammansättning och mandattid
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor består av ? ledamöter samt ordförande och sekreterare.
Kommunstyrelsen och socialnämnden utser var sin ledamot. Handikapporganisationerna utser övriga ?
ledamöter.
För varje ledamot utses en personlig ersättare. Även ersättarna kallas till tjänstgöring (vid förhinder för
den ordinarie ledamoten) Föreslår tages bort inom parantesen. Handlingar skickas till samtliga
representanter i rådet. Ordinarie ledamot kallar själv sin ersättare när ledamoten har förhinder att
närvara vid sammanträdet.
Ledamöter och ersättare kan vara bosatta i kommunen (eller i annan kommun.) Föreslår tages bort
Mandatperioden är fyra år.
§4 Arbetsformer
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor skall sammanträda fyra gånger per år samt vid behov kalla
till extramöte. Rådet sammanträder dag och tid som rådet bestämmer. Extra sammanträde skall hållas
om rådets ordförande eller minst hälften av rådets ledamöter begär det.
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och skall tillställas
ledamöter och ersättare senast 14 dagar före sammanträdesdagen. Kallelse skall åtföljas av
föredragningslista och erforderliga handlingar.
Vid sammanträdet förs protokoll. Protokollet justeras av ordförande jämte en av rådet utsedd ledamot.
Protokoll anslås på kommunens anslagstavla och tilldelas ledamöter och ersättare inom 21 dagar efter
mötets avhållande samt biblioteken.
Samtliga ledamöter har rätt att lämna förslag till föredragningslistan senast 3 veckor innan
kommande möte

§5 Yttrande till nämnden
Rådet skall ha möjlighet att yttra sig angående nämndens detaljbudget samt övriga frågor beträffande
funktionshindrades och äldres situation i kommunen i så god tid att nämndens ledamöter hinner få ta
del av eventuella synpunkter från rådet innan beslut i ärendet fattas.
§6 Fastställande av arbetsordning
Arbetsordning för kommunala rådet för funktionshinderfrågor fastställs av kommunstyrelsen.
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