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Reglemente för Kommunala rådet för Pensionärer och 
personer med Funktionsnedsättning (KRPF) 
 
Antaget av kommunfullmäktige 2014-03-25, § 31 
 
Rådets uppgifter 
I Forshaga kommun ska det finnas ett råd med företrädare för ortens 
pensionärsorganisationer samt med företrädare för de intresseorganisationer inom 
handikapprörelsen som finns inom kommunen.  
 
Rådet ska vara ett remissorgan och ett forum för samråd före beslut i kommunala 
nämnder och styrelser i frågor som särskilt påverkar de grupper som representeras i 
rådet samt för diskussion och ömsesidig information. 
 
Syftet med rådet är att öka medvetenheten om de behov som är specifika äldrefrågor 
samt frågor som berör personer med funktionsnedsättning oavsett ålder så att äldre- 
och handikappfrågor uppmärksammas, utreds och beaktas i kommunens verksamhet. 
Rådet ska behandla frågor av övergripande karaktär inom kommunen. 
 
Verksamhet regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer 
och beslutsförhet. 
 
Rådet ska bestå av förtroendevalda från kommunen och representanter för 
pensionärsorganisationerna samt representanter från de intresseorganisationer inom 
handikapprörelsen som finns representerade inom kommunen. 
 
Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning (KRPF) är 
en viktig kanal till de äldre och personer med funktionsnedsättning i samhället, vilka i 
hög grad omfattas av kommunens beslut. Det är därför nödvändigt att rådets 
medlemmar ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter som remiss- och 
referensorgan. 
 
Representanterna i rådet ska ges möjlighet att ta initiativ till att aktivt arbeta för 
förändringar inom den kommunala verksamheten på områden som berör äldre och 
personer med funktionsnedsättning oavsett ålder i kommunen.  
 
Därför ska kontaktpersoner finnas inom rådet med uppgift att vara samarbetspartner 
för kommunen gällande löpande ömsesidig information mellan sammanträdena samt 
även vara samarbetspartner inför sammanträdena och vid beredning av olika ärenden. 
 
Rådets sammansättning 
Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning ska bestå av 
ordföranden från följande nämnder: 
 
Kommunstyrelsen 
Vård och omsorgsnämnden 
Miljö och byggnadsnämnden 
Barn och utbildningsnämnden 
Lärande och arbetsnämnden  
 



 

Utöver de politiskt valda ledamöterna har rådet möjlighet att till sig adjungera/bjuda 
in sakkunniga tjänstemän från de olika förvaltningarna men även politiska 
representanter från övriga nämnder. 
 
Rådet ska också bestå av fem ordinarie och tre ersättare som ska representera 
pensionärsorganisationerna PRO och SPF, varav PRO erhåller tre (3) ordinarie och två 
(2) suppleantplatser, SPF erhåller två (2) ordinarie och en (1) suppleantplats. För PRO 
ska fördelning ske mellan Deje och Forshagas PRO-föreningar i förhållande till deras 
medlemsantal gällande ordinarie ledamöter. Fr.o.m. 2015-01-01 utökas rådet med en 
(1) ledamot och en (1) suppleant från SKPF. Detta innebär att rådet fr.o.m.  
2015-01-01 består av sex ordinarie och fyra ersättare. 
 
Rådet ska även bestå av en representant för vardera av de intresseföreningar inom 
handikapprörelsen som finns representerade i kommunen endera med förening eller 
med kontaktperson i kommunen som företräder organisationen. Intresseföreningar 
erhåller gemensamt fyra (4) ledamöter och två (2) suppleanter. Ledamöterna ska 
representera handikapprörelsen i stort.  
 
Rådets organisation och arbetsformer 
Rådets leding och kanslifunktion ska finnas på kommunstyrelsenivå. 
 
Vice ordförande och andre vice ordförande utses av och bland rådets ordinarie 
ledamöter. 
 
Två kontaktpersoner utses av och bland rådets ordinarie ledamöter.  
 
Rådet ska sammanträda minst 4 gånger per år. Dagar och tider för rådets 
sammanträden ska fastställas vid årets början. 
 
Extra sammanträde ska hållas om ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter 
begär det. 
 
Rådet bör i början av varje mandatperiod samt vid behov se till att ledamöterna i 
rådet erbjuds utbildning så att förutsättningar för ett aktivt deltagande i rådet 
säkerställs. 
 
Arbetsgrupper 
För att utveckla samverkan mellan kommunens förvaltningar och föreningarna kan 
rådet erbjudas att utse medlemmar till olika arbetsgrupper som bildas i kommunen 
för frågor som berör rådets medlemmar. Rådet kan även vid behov besluta att 
tillsätta en arbetsgrupp med medlemmar inom rådet. 
 
Administrativa rutiner 
Kallelse till mötet med tillhörande handlingar ska skickas ut till rådets ordinarie 
ledamöter senast tio (10) dagar innan mötet. 
 
Minnesanteckningar ska skrivas vid varje möte och justeras av ordförande och en 
representant ur rådet. Minnesanteckningar ska skickas ut till alla ledamöter i rådet 
och till de nämnder som berörs av frågor som hanterats på rådets möten. 
 
Ekonomi och arvode 
Ledamöterna från nämnderna får ersättning enligt kommunens regler om 
sammanträdesarvoden.  
 
Föreningarnas ordinarie ledamöter har rätt till reseersättning enligt riksskatteverkets 
ersättningsnivå. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst som ska vara styrkt kan utgå 
efter begäran till ordinarie ledamot. 


