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Allmänt
Enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska 
kommunen på olika sätt främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden bl a för 
äldre och för funktionshindrade och också i samverkan med organisationerna främja 
goda miljöer i kommunen.

Kommunens mål för äldreomsorgen tas fram i samverkan med företrädare för 
pensionärernas organisationer inom kommunen.

På motsvarande sätt tas kommunens mål för handikappomsorgen fram i samverkan med 
företrädare för handikapporganisationer inom kommunen. Kommunala pensionärs- och 
funktionsvariationsråd är därmed ett viktigt organ för samverkan och ömsesidig 
information mellan kommunen och företrädare för organisationerna.

Arbetsuppgifter
Kommunen ska informera Kommunala pensionärs- och funktionsvariationsrådet om 
planer för förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör 
pensionärer och funktionshindrade. Handläggande tjänsteman inhämtar synpunkter från 
pensionärs- och handikapporganisationerna i så tidigt skede, att organisationernas 
synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller 
styrelse.

Därigenom ges båda grupperna en större delaktighet i samhällets insatser.

Representanterna i Kommunala pensionärs- och funktionsvariationsrådet kan aktivt 
arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera och ge 
förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör intressegrupperna 
i samhället.

Kommunala pensionärs- och funktionsvariationsrådets 
sammansättning
Kommunala pensionärs-och funktionsvariationsrådet är organisatoriskt knutet till 
Kommunstyrelsen. De pensionärs- och handikapporganisationer som finns i kommunen 
bereds representation i Kommunala pensionärs- och funktionsvariationsrådet.

Kommunstyrelsen väljer kommunens representanter för samma tid som sammanfaller 
med mandatperioden.

Organisationerna lämnar själva in uppgifter på vilka representanter som ska ingå i rådet.

Kommunala pensionärs- och funktionsvariationsrådet ska bestå av ledamöter och 
ersättare enligt följande

2 repr + 2 ers Förtroendevalda från kommunen, tillika ordförande 
4 repr + 4 ers PRO 
4 repr + 4 ers SPF-Fyrklövern 
1 repr + 1 ers Hörselskadades riksförbund, lokalföreningen Vansbro (HRF)
1 repr + 1 ers Astma- och allergiförbundet
1 repr + 1 ers Synskadades Riksförbund (SRF)
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1 repr + 1 ers Föreningen för utvecklingsstörda barn och vuxna (FUB)
1 repr + 1 ers Psoriasisförbundet (PSO)
1 repr + 1 ers De Handikappades Riksförbund (DHR)
1 repr + 1 ers Reumatikerföreningen Malung/Vansbro (RMR)

1 repr + 1 ers Föreningen Autism (FA)
1 repr + 1 ers Föreningen Neurologiskt Handikappades riksförbund (NHR)
1 repr + 1 ers Hjärt- och lungsjukas förening (HLF)
1 repr + 1 ers Diabetesföreningen
1 repr + 1 ers Demensföreningen

  
Handläggare kallas vid behov.

Organisation och arbetsformer
Kommunstyrelsen utser ordföranden i Kommunala pensionärs- och 
funktionsvariationsrådet. Om ordföranden inte kan delta vid ett sammanträde, får rådet 
utse en annan representant för kommunstyrelsen till ordförande för förevarande 
sammanträde. Den tillfällige ordföranden behöver inte vara representant eller ersättare i 
rådet.

Vansbro kommun tillhandahåller sekreterare.

Kommunala pensionärs- och funktionsvariationsrådet ska sammanträda 4 gånger per 
kalenderår.

Extra sammanträde ska hållas om Kommunala pensionärs- och 
funktionsvariationsrådets ordförande eller fler än hälften av rådets ledamöter begär det.

Vid sammanträdet förs protokoll, som justeras av ordförande jämte en av rådet utsedd 
ledamot.

Frågor som någon ledamot önskar aktualisera i rådet skall meddelas ordföranden senast 
10 dagar före sammanträdet.

Kallelse jämte föredragningslista och eventuella underlag sänds till Kommunala 
pensionärs- och funktionsvariationsrådets ledamöter senast 7 dagar före sammanträdet.

Protokoll ska delges ledamöter samt Kommunstyrelsen samt publiceras på Vansbro 
kommuns hemsida.

Möten ska hållas i lokaler och tider som är lämpliga med tanke påtillgänglighet.

Ekonomi
Reseersättning utbetalas.

Ändring av arbetsordningen kan aktualiseras i Kommunala pensionärs- och 
funktionsvariationsrådet och Kommunstyrelsen.
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