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Ändring av reglementen för pensionärsrådet och
kommunala funktionshinderrådet
Ärende
Enligt överenskommelse mellan kommunfullmäktiges partier av den 3
december 2018 (§ 1) ska sammansättningen av pensionärsrådet och
kommunala funktionshinderrådet ändras. Förslag till revidering av rådens
reglementen remitteras därför till socialnämnden.
Det bör understrykas att förslaget till revidering endast inbegriper de
representanter som utses av kommunfullmäktiges partier. Förslaget berör
således över huvud taget inte de övriga representanter som utses av
föreningar och organisationer. När ”representanter” nämns nedan avses
således partiernas representanter.
Förslag till revidering
Representanter ska utses enligt gällande partiöverenskommelse

Av bestämmelserna i gällande reglementen framgår att rådens representanter
ska väljas av vissa utpekade nämnder. I enlighet med överenskommelsen
föreslås istället att representanterna ska utses på förslag av
kommunfullmäktiges partier.
Socialnämnden ska utse samtliga representanter

I och med att representanterna föreslås väljas fritt av partierna är det inte
lämpligt att flera nämnder utser representanterna i råden, vilket gällande
reglementen föreskriver. Val bör förrättas av en enda nämnd. Då båda råden
är organiserade under socialnämnden föreslås socialnämnden framgent utse
samtliga representanter i råden.
Antalet representanter och ersättare

Partiöverenskommelsen innebär att kommunala funktionshinderrådet ska
bestå av fyra representanter från kommunfullmäktiges partier och lika
många ersättare. Detta är en minskning av antalet representanter jämfört
med gällande reglemente.
För pensionärsrådet innebär överenskommelsen inte någon förändring i
denna del.
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Kommunstyrelsens instruktion ersätter reglemente

Rådens verksamheter styrs idag av reglementen som beslutas av
kommunfullmäktige. Det är kommunledningskontorets bedömning att
rådens verksamhet istället bör regleras med varsin instruktion som antas av
kommunstyrelsen. Redan idag regleras kommunens brottsförebyggande råds
verksamhet med en instruktion som antas av kommunstyrelsen.
Svar på remiss
Socialnämnden ombeds ta ställning till förslaget till revidering av
reglementena och förslaget att rådens verksamhet ska regleras genom
instruktion som antas av kommunstyrelsen.
Svar på remissen inlämnas till kommunstyrelsen senast den 14 mars 2019.

Samuel Larsson
Kommunsekreterare
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1. Föreslagen revidering av pensionärsrådets reglemente
2. Föreslagen revidering av kommunala funktionshinderrådets reglemente
3. Gällande reglemente för pensionärsrådet
4. Gällande reglemente för kommunala funktionshinderrådet
5. Protokoll partiöverenskommelse 2019–2022

