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Reglemente för Kommnnala Pensionärsrådet

beslut i enlighet med koi förslag

Kommunfnllmäkti ge antar föreliggande förslag till reglemente för Kommunala
Pensionärsrådet, bilaga.

Kommi

Ärendet

Enligt kommunstyrelsens beslut den 3 janumi 2011, el7 har Vård- och om-
sorgsutskottet upprättat förslag till reglemente för Kommunala Pensionärsrådet,
KPR.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens protokoll den 3 januari 2011, § 7
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 17 januari 2011, § 15
Kommunstyrelsens protokoll den 2 febmari 2011, § 34

Kommunstyrelsen beslutade den 3 januari 2011 att överlämna ärendet till Vård-
och omsorgsutskottet för översyn av Tillgänglighetsrådets och Kommunala
pensionärsrådets reglementen.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 17 januari 2011 bland annat att före-
slå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till reglemente för
Kommunala

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommnnful1mäktige att anfö föreliggm'ide förslag till
reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, bilaga.

Bilaga Kf § 18/l1
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Bilaga till Kf § 18/11
Bilaga till Rs § 34/11

Förslag till

Reglemente för Kommunala Pensionäryridpt, KPR

Kommunala pens»onärsrådet

Rådet är ett organ för övedäggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för
pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

Rådet är ett rem»ssr:»rgan till kommunstyrelsen och har ingen egen beslutanderätt.

Syfte

Rådet ska förstärka inflytandet i alla frå@r som gäller äldre
Rådet ska verka för att pensionärernas fråBor beaktasi kommunens verksamhetsplanering
Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor
Rådet ska vara remissorgan i fråg,or som berör pensionärerna
Rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Arbetsuppgifter
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Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av de kommunala
insatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna och därmed inhämta synpunkter i
så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell
nämnd/styrelse. Därigenom ges pensionärerna genom råden en större delaktigheti samhällets
insatser.

Pensionärernas representanter 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 som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet. Således ska kommunala
pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör pensionärer.

Rådets sammansättning

1. Kommunalapensionärsrådetärorganisatorisktknutettillkommunstyrelsenochdialogen
med kommunstyrelsen sker via vård- och omsorgsutskottet.

2. Riksorganisation för pensionärer som genom sin lokalförening bedr»ver organ?serad
verksamhet inom kommunen ska efter beslut i kommunstyrelsen vara representerad i rådet.

3. Antalet ledamöter från respektive pensionärsorganisation bestäms med hänsyn till antalet
medlemmar och samhällsinriktad verksamhet. Antal ledamöter och ersättare ska vara en per
påbörjat 100-tal medlemmar i varje förening.

4. Organisation som ingåri det kommunala pensionärsrådet ska före den 1 november varje år
anmäla till kommunstyrelsen vilka ledarnöter och ersättare som ska representera
organisationerna i pensionärsrådet. För år 2011 sker anmälan senast den 1 mars.
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5. Kommunstyrelsenfösertvåpolitiskaledamötermedersättare.Rådetkani
verksamhetsspecifika fr%or adjungera tjänstemän från kommunen.

Organisation och arbetsformer

Kommunstyrelsen utser ordförande och pensionärsorganisationerna utser vice ordförande.

Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till
rådens sammanträden.

Till sekreterare i såväl rådet som dess beredningsgrupp förordnas en tjänsteman.

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde ska hållas i anslutning till
kommunens budgetbehandling.
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande, beredningsgruppen eller mer
än hälften av rådets ledamöter begär det.

Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsänds till rådets ledamöter och ersättare senast sju dagar
före rådets sammanträde.

Förs»ag till förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar och beslutsunderlag ska
delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att vidare information och behandling
underlättas.

Vid sammanträdet förs protokoll justerat av ledamot från pensionärsorganisation. Protokollsutdrag
expedieras till dem som är berörda. Fullständiga protokoll ska delges ledamöter och ersättare i rådet
och kommunstyrelsens samt tilli kommunen verksamma pensionärsföreningar.

Ekonomi

Till pensionärsorganisationernas representanter betalas ut arvode och reseersättning enligt av
kommunfullmäktige fastställda regler.

Ändring av reglemente

Ändringar av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala pensionärsrådet eller
kommunstyrelsen.

Fastställelse av reglemente

Reglemente för kommunala pensionärsrådet ska fastställas av kommunfullmäktige.

Utbildning

Ledamöterna i kommunala pensionärsrådet kan erhålla utbildning likvärdig den som erbjuds
kommunstyrelseledamöter.
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