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Inledning  

Rutin för ”Samarbete KPR och KRF angående tillgänglighetsfrågor” gäller 

hanteringen av samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och de 

kommunala råden kommunala pensionärsrådet, KPR, och kommunala rådet 

för funktionsnedsättning, KRF.  

Syftet med rutinen är att utöka och säkerställa samarbetet gällande 

investeringsprojekten inom samhällsbyggnadsnämndens ansvar.  

Uppdraget att ta fram denna rutin med ovan syfta beslutades på 

samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-23.  

Sammanfattning rutin  

KPR och KRF har varje år gemensamma möten enligt en planerad och 

beslutad mötesplan. Under 2022 har råden fem möten jämnt fördelade över 

året vilket är bruklig omfattning och fördelning varje år. För att skapa en rutin 

som inte genererar stort merarbete för framförallt råden och inte heller för 

förvaltningen och med det även riskera tidsförskjutningar, i de av 

kommunfullmäktiga beslutade investeringsprojekten, så kommer rådens 

mötesplan utgöra grunden i denna rutin. Ytterligare en förutsättning är att 

samhällsbyggnadschefen får en stående inbjudan till samtliga möten enligt 

rådens mötesplan för att möjliggöra en tät dialog.  

Rutinen startar på rådens första möte under hösten efter kommunfullmäktiges 

beslut om budget för kommande år, vilket innehåller kommande års lista på 

investeringsprojekt. På rådets möte redovisas samtliga investeringsprojekt på 

ett övergripande plan och redovisningen dokumenteras i anteckningarna från 

rådens möte.  

Efterföljande möte för råden utgör årets sista möte där råden återkopplar 

vilka av projekten som de önskar vara involverade i vilket dokumenteras i 

anteckningarna från rådens möte.  

På första mötet för råden efter årsskiftet fördjupas informationen angående 

de av råden utvalda projekteten och rådens inspel dokumenteras i 

anteckningarna från rådens möte.  

Efterföljande möten för råden följer ovan princip med information från 

samhällsbyggnadsförvaltningen och rådens inspel dokumenteras i 

anteckningarna från rådens möten. Önskar råden utökade möten för 

fördjupad information påkallas detta från dem till rådens sekreterare som 

utgör en naturlig länk emellan parterna.   


