KPR

ETT RÅD FÖR ÄLDREFRÅGOR KOMMUNEN

• Gott samarbete
• Tillit för varandra
• God dialog
• Vi behöver varandra
• Ingen dold agenda

• Vi gör fel ibland
• Fånga upp det som bubblar innan katastrof

• Inte en politisk arena/nämnd
• Beslutad arbetsordning gäller
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ABETSORDNING
Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan företrädare för pensionärsorganisationer å ena
sidan, och kommunens styrelser och nämnder å andra sidan
Kommunens företrädare skall informera rådet om planer och
förändringar av samhällsinsatsernas 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 eller styrelse. Därigenom ges
pensionärerna genom rådet en större delaktighet i samhällets
insatser.

Pensionärernas representanter i rådet har 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 de äldres möjligheter till en god livskvalitet. Således skall
kommunala pensionärsrådet vara referensorgan med
överläggningsrätt i frågor som rör pensionärer
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ARBETSFORMER

• Äldrenämnden utser ordförande, deltagare i rådet samt arbetsordning
• Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till äldrenämnden
• Representanter i rådet omfattas inte av Lex Sarah eller av sekretess
• Representanterna för pensionärsorganisationerna utser vice ordförande i rådet.
• Ordförande bör företrädesvis utses bland politikerna och vice ordförande bland
pensionärsorganisationerna.
• Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå
dagordning till rådets sammanträden.
• Till sekreterare för rådet förordnas en tjänsteman.
• Skriftlig kallelse jämte föredragningslista och beslutsunderlag utsändes till rådets
ledamöter och för kännedom till rådets ersättare i god tid, normalt senast 7 dagar före
rådets sammanträde.

SYFTE
RÅDET SKALL:

förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
erbjudas medverkan vid förberedelser för upphandling av
vårdgivare
verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser,
nämnder och förvaltningar
initiera nya pensionärsfrågor i nämnderna
vara ett remissorgan i frågor som rör pensionärer
vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

HUR?
• Rådets möten - informationsutbyte
• Föregås av att arbetsgrupp träffas och föreslår dagordning. Ordförande äger dagordningen.

• Informationsbrev
• Vad är på gång inom äldreomsorgen (socialförvaltningen)

• Referensgrupper och arbetsgrupper i olika sakfrågor där möjlighet finns för att påverka.
• Pågår under viss tid

• Dialogmöten – kring olika sakfrågor för äldre, tex mellanboenden för äldre, måltider, ensamhet.
• Kan generera ett ärende till nämnd

• Förslag till politiker – finns på kommunens webbplats och kan skickas till samtliga nämnder för
beredning och hantering.
• Yttrande på tjänsteskrivelser till nämnd
• Ärenden från äldrenämnden, socialstyrelsen, kommunstyrelsen, Storstockholm o.s.v.
• Rådet delges tjänsteskrivelser samtidigt som de delges politik, utskick sker via mail till arbetsgrupp för att

påminna om att de är publika.
• Publicering sker två veckor innan nämnd

• Invånare som är missnöjda eller nöjda – servicecenter 08-580 285 00

