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Arbetsordning för Timrå kommuns Tillgänglighetsoch pensionärsråd (KTPR).
Fastställd av kommunfullmäktige 2019-10-28 § 171
Gäller från och med 2020-01-01

Rådets roll
Det kommunala samarbetsrådet är ett organ utan egen beslutande rätt men med en
viktig funktion utifrån den kompetens som finns i gruppen. Samarbetsrådet arbetar
utifrån gällande lagar, Agenda 2030, FN- konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning och utifrån universell utformning. Alla människor, oavsett
funktionsförmåga har rätt till största möjliga självständighet och oberoende.
Samhället har det grundläggande ansvaret att detta tillgodoses. Samarbetsrådet ska
arbeta gruppbaserat och inte på individnivå. Rådets intressebevakning ska vara
kommunövergripande över kommunens ansvarsområden.

Syfte
Syftet med rådet är att:







Vägleda och förstärka inflytandet i kommunens samhällsfrågor så att ett
helhetstänk kommer in i ett tidigt skede.
Utveckla god samverkan mellan rådets organ och kommunens nämnder och
förvaltningar och bolag.
Samverkansrådet ska genom omvärldsbevakning hålla sig uppdaterad och ha
goda kunskaper inom sina verksamhetsområden.
Lämna remissyttranden på kommunens samhällsplanering så en fungerande
tillgänglighets och seniorsperspektiv beaktas i all planering.
I kommunens nämnder/verksamheter initiera nya frågor som berör personer
som grupp inom rådets funktioner.
Förmedla kunskaper som kan förändra och förbättra människors värderingar
och attityder.
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Sammansättning
Rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen utser ordförande, samt en ersättare för dessa bland sina egna
ordinarie ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsen utser sekreterare för rådet.
Socialnämnden utser vice ordförande och en ersättare.
Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och tekniknämnden samt Miljö- och
byggnadsnämnden utser vardera en ordinarie ledamot och en ersättare bland sina
egna ordinarie ledamöter.
Vidare ska rådet bestå av minst fem (5) ordinarie representanter och fem (5)
ersättare från funktionshindersorganiationer och en ordinarie representant och en
ersättare från var och en av Pensionärernas riksorganisation (PRO), PRO samråd,
Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG), Svenska Kommunal Pensionärernas
förbund (SKPF) och Sveriges Pensionärsförbund (SPF). Dessa representanter ska
utses på varje organisations inför varje mandatperiod.
Rådet ska sammanträda minst fyra (4) gånger per kalenderår. Vid varje möte förs
protokoll, vilket ska justeras av ordförande och en justerare. Extra sammanträden
kan hållas om rådets ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.
Kommunstyrelsen har även möjlighet att uppdra till ordförande, annan ledamot eller
tjänsteman att informera och samråda med representanter för rådets
organisationsledamöter i brådskande ärenden när inte hela rådet kan sammankallas.
Representanter för andra samhällsorgan kan även inbjudas till rådet för information,
diskussion eller samråd.

Arvode och reseersättning
Till ledamöter utgår arvode och resekostnadsersättning i enlighet med rese- och
ersättningsreglemente i Timrå kommun.

Ändring av arbetsordning
Ändringar i detta reglemente aktualiseras av KTPR eller kommunstyrelsen. Vid varje
ny mandatperiod ska övervägas om dokumentet behöver revideras.
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