DANDERYDS
KOMMUN

Kommunal författningssamling

0
Dokument

Beteckning

Regler för pensionärsrådet

08.04.1

Organ

Beslut av KF

Socialnämnd

rev

1987-09-28, § 49
1995-03-27, § 82

rev

2010-12-16 § 161

REGLER FÖR PENSIONÄRSRÅDET
Syfte
1 § Rådet ska ge pensionärerna möjlighet att påverka den kommunala
verksamhetens utformning och innehåll samt tillföra kommunen sin
kunskap och erfarenhet.

Uppgifter
2 § Rådet ska vara forum för samråd, ömsesidig information och aktivt
följa frågor som är av betydelse för kommunens pensionärer.
2a § Kommunen ska informera rådet om förändringar av
samhällsinsatsernas utformning och organisation. Informationen ska så
långt som möjligt lämnas så tidigt i planeringsskedet att
pensionärsrådets synpunkter kan vägas in vid förslag till utveckling och
förändring.
2b § Rådet ska medverka till att information kommer äldre till del
gällande socialnämndens insatser inom äldreomsorgen.
2c § Rådet ska inte behandla ärenden som rör enskilda individer.
2d § Rådet ska medverka till att aktuell information från kommunens
pensionärer kommer socialnämnden till del.
2e § Pensionärsrådet är ett samråds- och referensorgan till
socialnämnden i ärenden som särskilt berör pensionärer. Rådet kan
hemställa hos socialnämnden att utredningar ska genomföras.

Organisation
3 § Pensionärsrådet ska bestå av två (2) representanter från vardera av

kommunens två pensionärsorganisationer PRO och SPF IDUN, en (1)
representant från kommunstyrelsen, två (2) representanter från
socialnämnden, en (1) representant från tekniska nämnden. För varje
representant utses en ersättare.
3a § Mandatperioden för kommunens representanter är 2 år. Övriga
representanter kan väljas på 4 år.
3b § Representanter för andra kommunala nämnder, organisationer som
bedriver verksamhet för pensionärer och andra som är av intresse för
rådet kan inbjudas till Rådets sammanträden.
3c § Rådets ordförande utses av socialnämnden bland dess
representanter, vice ordförande utses av Rådet bland
pensionärsföreningarnas representanter.
3d § Pensionärsrådets arbetsutskott består av fyra (4) ledamöter som
utses bland pensionärsrepresentanterna. Ordförande i arbetsutskottet är
densamma som i Rådet och är sammankallande till detsamma.
3e § Ordföranden kan vid brådskande ärenden sammankalla
pensionärsorganisationerna för att få dessas uppfattning/åsikter i
ärendet.
3f § Pensionärsrådet bör sammanträda minst fyra (4) gånger per år.
Tidpunkt/dag för kommande sammanträden för hela året fastställs vid
det sista sammanträdet vid årets slut.
3g § Protokoll förs vid pensionärsrådets sammanträden. Socialkontoret
tillhandahåller sekreterare som svarar för kallelse och protokoll.
Protokollet ska justeras inom 14 dagar efter sammanträde. Protokollet
ska alltid expedieras till kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska
nämnden. Därutöver kan det tillkomma fler som protokollet ska
expedieras till.
3h § Tjänstemän från socialkontoret ska alltid närvara vid Rådets
sammanträden. Tjänstemän från tekniska kontoret närvarar vid behov.
Ekonomi
4 § Socialnämnden äskar i budget anslag för pensionärsrådets
administration, arvoden, utbildning, information, studiebesök m.m.
efter förslag från pensionärsrådet.
Ändring av reglemente och fastställelse
5 § Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala
pensionärsrådet, kommunstyrelsen och socialnämnden. Reglementet
fastställs av kommunfullmäktige.
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