Kommunfullmäktige 2011-10-24 , § 66

Reglemente för kommunala Tillgänglighetsrådet (KTR) i Pajala
kommun
§1
Rådet är ett referensorgan för samråd och ömsesidig information mellan kommunen
och företrädare för handikapporganisationerna.
§2
Rådet har som referens- och samverkansorgan inte ställning av kommunal nämnd
eller styrelse. Rådets arbetsformer och beslutsförhet omfattas inte av kommunallagens
bestämmelser, utan regleras av kommunen själv.
§3
I rådet skall kommunen ta upp verksamhetsfrågor, planerade förändringar och resultat
av åtgärder med aktualitet för kommunens handikappade.
§4
Rådet skall vara sammansatt med representanter för kommunen och
handikapporganisationerna samt organisatoriskt vara knutet till kommun-styrelsen.
§5
Rådet skall bestå av en representant med ersättare för respektive organisation samt tre
kommunalt förtroendevalda, varav en från respektive nämnd; socialnämnden, kulturoch utbildningsnämnden och plan- och miljönämnden.
§6
Organisationernas representanter och ersättare utser respektive organisation själv.
§7
Rådets ordförande väljs av kommunstyrelsen bland kommunens förtroendevalda och
vice ordföranden av rådet bland organisationsrepresentanterna.
§8
Val av representanter, ordförande och vice ordförande skall anpassas till
mandatperioderna för de kommunalt förtroendevalda.
§9
Vice ordföranden skall fungera som organisationernas kontaktman med kommunen.

§ 10
Rådet kan överlåta funktioner och uppgifter till arbetsutskott och beredningar som den
själv konstituerar och väljer.
§ 11
Kommunchefen eller dess ställföreträdare skall närvara vid rådets samman-träden.

§ 12
Kommunens kanslienhet skall svara för rådets administration med sekreterar- och
kansli service.
§ 13
Representanter för andra föreningar och organisationer, förtroendevalda och anställda
för andra nämnder och styrelser samt representanter för övriga samhällsorgan skall
vid behov kunna inbjudas till rådets sammanträden för information, diskussion och
samråd.
§ 14
Sammanträdesarvoden, ersättning för resor och traktamenten skall följa kommunens
regler för ersättning till förtroendevalda.
§ 15
Antalet ordinarie sammanträden skall vara två – fyra per år och fastställas vid årets
början. Extra sammanträden anordnas efter behov.
§ 16
Reglementet gäller fr.o.m. 2012-01-01 under förutsättning av fullmäktiges
fastställande.
§ 17
Ändring av reglementet kan initieras i rådet och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige 2011-10-24, § 66

Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Pajala kommun
§1
Rådet är ett referensorgan för samråd och ömsesidig information mellan kommunen
och företrädare för pensionärsorganisationerna.
§2
Rådet har som referens- och samverkansorgan inte ställning av kommunal nämnd
eller styrelse. Rådets arbetsformer och beslutsförhet omfattas inte av kommunallagens
bestämmelser, utan regleras av kommunen själv.
§3
I rådet skall kommunen ta upp verksamhetsfrågor, planerade förändringar och resultat
av åtgärder med aktualitet för kommunens pensionärer.
§4
Rådet skall vara sammansatt med representanter för kommunen och
pensionärsorganisationerna samt organisatoriskt vara knutet till kommun-styrelsen.
§5
Rådet skall bestå av en representant med ersättare för respektive
organisation/lokalförening samt tre kommunalt förtroendevalda, varav en från
respektive nämnd; socialnämnden, kultur- och utbildningsnämnden och plan- och
miljönämnden.
§6
Organisationernas representanter och ersättare utser respektive organisation själv.
§7
Rådets ordförande väljs av kommunstyrelsen bland kommunens förtroendevalda och
vice ordföranden av rådet bland organisations-representanterna.
§8
Val av representanter, ordförande och vice ordförande skall anpassas till
mandatperioderna för de kommunalt förtroendevalda.
§9
Vice ordföranden skall fungera som organisationernas kontaktman med kommunen.

§10
Rådet kan överlåta funktioner och uppgifter till arbetsutskott och beredningar som den
själv konstituerar och väljer.

§ 11
Kommunchefen eller dess ställföreträdare skall närvara vid rådets sammanträden.
§ 12
Kommunens kanslienhet skall svara för rådets administration med sekreterar- och
kansli service.
§ 13
Representanter för andra föreningar och organisationer, förtroendevalda och anställda
för andra nämnder och styrelser samt representanter för övriga samhällsorgan skall
vid behov kunna inbjudas till rådets sammanträden för information, diskussion och
samråd.
§ 14
Sammanträdesarvoden, ersättning för resor och traktamenten skall följa kommunens
regler för ersättning till förtroendevalda.
§ 15
Antalet ordinarie sammanträden skall vara två – fyra per år och fastställas vid årets
början. Extra sammanträden anordnas efter behov.
§ 16
Reglementet gäller fr o m 2012-01-01 under förutsättning av fullmäktiges
fastställande.
§ 17
Ändring av reglementet kan initieras i rådet och kommunstyrelsen.

