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Tjänsteställe/handläggare

Sektor Vård och Omsorg

Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet.
Inom den kommunala verksamheten är det angeläget att ha samråd
med de brukare, som utnyttjar verksamhetens tjänster. En viktig grupp
är de äldre som på många olika sätt kommer i kontakt med kommunens
tjänster.
Genom samråd mellan pensionärsorganisationerna, politiker och
tjänstemän görs pensionärernas frågor tydliga.
Syfte
- Att rådet ska vara en kontaktkanal mellan
pensionärsorganisationerna och Valdemarsviks kommun
- Att rådet ska ge en samlad bild av pensionärsorganisationernas
behov och synpunkter
- Att rådet ska verka för att äldrefrågor beaktas i kommunens
verksamhetsplanering
- Att rådet ska vara remissorgan i frågor, som berör äldre.
- Att rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och
kunskapsspridning
- Att rådet ska initiera nya frågor som berör äldre till sektorerna.
Arbetsuppgifter
Kommunens företrädare skall informera rådet om de planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör
de äldre. Synpunkter skall inhämtas i så tidigt skede att dessa kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd. Därigenom ges äldre genom sina organisationer en större delaktighet i samhällets insatser.
Pensionärsorganisationerna har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för
förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och
ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud och den miljö
som krävs för att ge äldre möjligheter till goda levnadsförhållanden. Således skall kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan med
överläggningsrätt i frågor som rör äldre.
Rådet behandlar inte ärenden som berör enskild person.
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Rådets sammansättning/organisation
Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådet består av tio (10) ledamöter. Kommunstyrelsen utser
två (2) ledamöter varav en ordförande. De pensionärsorganisationer
som finns i kommunen utser tillsammans åtta (8) ledamöter. Sex (6)
ledamöter representerar PRO och två (2) ledamöter representerar SPF.
Namn på utsedda representanter samt ersättare skall anmälas till
kommunstyrelsen.
Vice ordförande utses av pensionärsrådet.
Mandatperioden för ledamöterna sammanfaller med den kommunala
valperioden.
Organisationer, som tillhör en riksorganisation för pensionärer och som
önskar bli representerade i rådet skall lämna in förslag på
representation till kommunstyrelsen. Organisationen skall erbjudas att
vara adjungerad till rådet fram till nästa valperiod.
Arbetsformer
Rådet skall sammanträda minst 3 gånger per år, varav ett sammanträde skall hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. Extra
sammanträde kan hållas om ordförande, vice ordförande eller minst
hälften av rådets ledamöter begär det.
Skriftlig kallelse jämt föredragningslista utsändes till rådets ledamöter
och rådets ersättare senast 10 dagar före rådets sammanträde.
Förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och
beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att vidare information och behandling underlättas.
De synpunkter som framkommer vid rådets sammanträden skall i form
av minnesanteckningar föras vidare, förutom till ledamöterna och ersättare även till berörda utskott/nämnder och styrelser.
Kommunstyrelsen utser sekreterare i rådet.
Berörda chefer och tjänstemän inom förvaltningen adjungeras vid behov.
Ekonomi
Pensionärsorganisationernas representanter i rådet utses av respektive
organisation och representerar sina organisationer. De omfattas därför
inte av kommunens regler för sammanträdesersättning till förtroendevalda. Reseersättning kan utgå till organisationernas representanter.
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Ändringar i reglemente
Ändringar av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala pensionärsrådet och kommunstyrelsen.
Fastställande av reglementet
Reglementet för kommunala pensionärsrådet skall fastställas av
kommunfullmäktige.

