Reglemente för det kommunala handikapprådet
(KHR) och det kommunala pensionärsrådet (KPR) i
Höörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-27, § 20
1§
KHR och KPR är rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan
kommunstyrelse och övriga nämnder och råden i frågor som har aktualitet för
funktionshindrade respektive ålders- och förtidspensionärer.
2§
Kommunen skall lämna information och inhämta synpunkter från KHR/KPR i
aktuella frågor som t ex












resurser inom handikapp- och äldreomsorgen
planering av kommunens äldreomsorg
planering för funktionshindrade
verksamhetsförändringar
organisationsförändringar
planerade investeringar
aktuella byggprojekt
samhällsplanering
kommunikationer
miljöplanering
budget och avgiftsfrågor

Handikapp- och pensionärsorganisationerna inom Höörs kommun bereds genom
KHR/KPR möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens
utformning.
3§

KHR ska förutom av ordförande och vice ordförande, som utses av socialnämnden, bestå
av

 en (1) ledamot, med personlig ersättare, som utses av lokalavdelningen för
De Handikappades Riksförbund (DHR).
 fyra (4) ledamöter, med personliga ersättare, som utses av Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO)
 en (1) ledamot, med personlig ersättare, som utses av Synskadades Riksförbund (SRF)
Härutöver kallas representanter för den/de nämnder inom vars verksamhetsområde de frågor som ska behandlas av rådet faller.
KHR är organisatoriskt knutet till socialnämnden.
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KPR ska förutom av ordförande och vice ordförande, som utses av socialnämnden, bestå
av

 två (2) ledamöter, med personlig ersättare, som utses av lokalavdelningen
för Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
 två (2) ledamöter, med personlig ersättare, som utses av lokalavdelningen
för Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
 en (1) ledamot, med personlig ersättare, som utses av varje annan pensio
 närsförening verksam inom Höörs kommun och ansluten till en riksorganisation
Härutöver kallas representanter för den/de nämnder inom vars verksamhetsområde de frågor som ska behandlas av rådet faller.
KPR är organisatoriskt knutet till socialnämnden.
4§
Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid rådets sammanträden.
5§
KHR:s respektive KPR:s ordförande och vice ordförande bereder ärenden till respektive råd samt behandlar ärenden som inte kan vänta till nästa sammanträde
med rådet.
6§
KHR respektive KPR ska ges möjlighet att delta i referensgrupper inom kommunen.
7§
KHR respektive KPR sammanträder vardera minst fyra (4) gånger årligen. Vid
behov kallas till extra sammanträden.
8§
Vid rådens sammanträden ska tjänsteman/-kvinna från social sektor föra minnesanteckningar, som efter undertecknande av respektive råds ordförande, skickas till
ledamöter och ersättare i respektive råd samt till den eller de nämnder vars verksamhetsområde behandlats vid rådens sammanträde.
9§
Mandatperiod för såväl KHR som KPR följer den mandatperiod som gäller för
politiska organisationen inom Höörs kommun.
10 §
Sammanträdesarvode, traktamente och reseersättning utgår till de ledamöter som
representerar kommunen, enligt bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda i Höörs kommun.
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