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Tillägg till 
Reglemente för kommunala handikapprådet, KHR och 
Reglemente för kommunala pensionärsrådet, KPR 
 

Gemensamma sammanträden 
KHR och KPR sammanträder 4 gånger per år i form av gemensamma sammanträden. Ett av 
sammanträden ska hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. Extra sammanträden 
kan hållas i de fall KHR/KPR är remissinstanser och svarsdatum inte medger väntan till nästa 
sammanträde eller om annan viktig angelägenhet föreligger. 
 
Datum för de gemensamma sammanträden ska fastställas i början av året. 
 
Denna lydelse ersätter punkten 4 (arbetsformer), s. 2 i reglemente för kommunala 
pensionärsrådet, KPR, (KF 2007-06-20 § 111) samt punkten 2 (arbetsformer), s. 2 i 
reglemente för kommunala handikapprådet, KHR (KF 2007-09-19 § 132) 

Gemensam beredningsgrupp 
Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet har möjlighet att inrätta en 
gemensam beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och upprätta dagordning till 
rådens gemensamma sammanträden. En ordförande, sekreterare, en representant för KPR och 
en representant för KHR bör ingå i beredningsgruppen. Vid behov kan andra personer kallas 
till beredningsgruppens möten. 
 
Datum för beredningsgruppens möten ska fastställas i början av året. 

Ordförande 
Ordförande för Kommunala Handikapprådet och ordförande för Kommunala Pensionärsrådet 
turas om att vara ordförande för beredningsgruppens möten och för de gemensamma 
sammanträden.  
 
Kallelse och protokoll 
Kommunen tillhandahåller sekreterare för sammanträden. Sekreteraren ansvarar för att 
kallelse med dagordning och erforderliga handlingar skickas till rådets ledamöter och ersättare 
senast 7 dagar före sammanträdesdag. Sekreteraren för ett protokoll på de gemensamma 
sammanträdena.  Alla förslag och yrkanden som framkommer skall redovisas. Protokollet ska 
delges rådens ledamöter, ersättare och berörda nämnder. 
 
Denna lydelse ersätter punkten 5 (arbetsformer), s. 2 och punkten 6 (arbetsformer, s. 3) i 
reglemente för kommunala pensionärsrådet, KPR, (KF 2007-06-20 § 111) samt punkten 4 och 
7 (arbetsformer), s. 2 i reglemente för kommunala handikapprådet, KHR (KF 2007-09-19 § 
132) 
 
 
I övriga delar gäller regleringen i KPR:s och KHR:s befintliga reglementen. 
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