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INLEDNING 
Förslag från ordföranden i KHR och KPR om att mötesarvode ska utgå vid fyra 
möten per år från och med l april 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/62/1, förslag från ordföranden i KHR och KPR 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga KS 2015/62/1 

~~~~~ 

Ärende: Förslag till förändring av riktlinjer för kommunala 
handikapprådet och pensionärsrådet i §5 Ersättning. 

Arvode 
I Riktlinjerna för regelbundna möten med kommunala pensionärsrådet och 
handikapprådet i Sala kommun,§ 5 Ersättning står det att reseersättning utgår, men 
inte arvode. Båda råden har nu väckt frågan om arvode igen och är intresserade av 
att delta mer aktivt i att arbeta för både tillgänglighet och de äldres möjligheter till 
utveckling i Sala kommun i framtiden. Tillgänglighetsgruppen som arbetat utöver 
råden har lagt ner enorm tid på att avlasta kommunen med att förbättra 
tillgängligheten utan arvodering. De kommer att arbeta vidare med att få bort 
enskilt avhjälpta hinder och det finns möjligheter att även ta in deras expertis eller 
rådets expertis i närliggande frågor 
t ex vid nybyggnation och planering av offentliga rum i framtiden. 

Pensionärsrådet är också en stor tillgång till kommunen, då de lyfter frågor från de 
äldre som annars kanske inte skulle kunna komma fram. De är också intresserade av 
att arbeta med framtida utveckling för de äldre i Sala via Äldreplanen och vi kommer 
att ha en workshop med detta tema under året. För att öka intresset för att delta vid 
råden och samtidigt kunna ställa krav på att råden ska vara mer aktivt arbetande i 
frågor gällande de äldres utveckling och tillgängligheten i Sala föreslår jag därför 

Att ett mötesarvode om 390 kr d v s 2 timarvoden utgår vid 4 mötenfår fr o m April 
2015 för båda råden. 

Hanna Westman 
Ordförande i kommunala handikapprådet/pensionärsrådet 
salakommun 
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ÄRENDE 
HANNA WESTMAN 


