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Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet

§ 1 SYFTE
Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information
mellan företrädare för pensionärsorganisationer och kommunens styrelser och nämnder.
Rådet skall förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre personer.
Rådet skall verka för att frågor som rör pensionärer beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
Rådet kan aktualisera och initiera nya frågor som rör pensionärer i nämnder och förvaltningar.
Rådet ska vara remissorgan i frågor som berör pensionärer.
Rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

§ 2 ARBETSUPPGIFTER
Kommunens företrädare skall informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas
utformning och organisation som berör pensionärer och därmed inhämta synpunkter i så tidigt
skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell
nämnd/styrelse.
Därigenom ges pensionärer genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser.
Representanter i rådet har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala
verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar i serviceutbudet
som berör pensionärers möjlighet till en god livskvalitet. Således skall kommunala
pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör pensionärer.
Kommunala pensionärsrådet äger inte rätt att behandla individärenden.

§ 3 RÅDETS SAMMANSÄTTNING
Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.
Riksorganisationer för pensionärer som genom sin lokalförening bedriver organiserad verksamhet
inom kommunen skall efter beslut i socialnämnden vara representerade i rådet.
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Kommunen fastställer antalet ledamöter och ersättare från organisationer för pensionärer som
skall ingå i det kommunala rådet. Antalet ledamöter från respektive organisation bestäms med
hänsyn till antalet medlemmar och samhällsinriktad verksamhet.
För Emmaboda kommun
PRO Algutsboda
PRO Boda Glasbruk
PRO Emmaboda
PRO Lindås
PRO Långasjö
PRO Vissefjärda
SPF Emmaboda
Demensanhörigföreningen
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

1 ledamot och 1 ersättare
1 ledamot och 1 ersättare
1 ledamot och 1 ersättare
1 ledamot och 1 ersättare
1 ledamot och 1 ersättare
1 ledamot och 1 ersättare
2 ledamöter och 4 ersättare
1 ledamot
3 ledamöter och 3 ersättare
1 ledamot och 1 ersättare

Organisationen för rådet sammanfaller med mandattiden för socialnämndens ledamöter.
Pensionärsorganisationerna skall före den 1 november det år kommunfullmäktige väljs lämna
förslag till socialnämnden på ledamöter och ersättare.

§ 4 ORGANISATION OCH ARBETSFORMER
Ordförande och sekreterare utses av socialnämnden. Vice ordförande utses av kommunala
pensionärsrådet.
Ordförande, vice ordförande och sekreterare utgör en beredning som sammanträder inför
kommunala pensionärsrådsmöten.
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde ska hållas i anslutning till
kommunens budgetbehandling.
Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller mer än hälften av
rådets ledamöter begär detta.
Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter senast sju dagar före rådets
sammanträde.
Samrådsprotokoll skall sändas till ledamöter, socialnämnd, kommunstyrelse samt i kommunen
verksamma pensionärsorganisationer.

§ 5 EKONOMI
Ordförande och sekreterare utses av socialnämnden. Vice ordförande utses av kommunala
pensionärsrådet.
Ordförande, vice ordförande och sekreterare utgör en beredning som sammanträder inför
kommunala pensionärsrådsmöten.
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde ska hållas i anslutning till
kommunens budgetbehandling.
Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller mer än hälften av
rådets ledamöter begär detta.
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Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter senast sju dagar före rådets
sammanträde.
Samrådsprotokoll skall sändas till ledamöter, socialnämnd, kommunstyrelse samt i kommunen
verksamma pensionärsorganisationer.

§ 6 ÄNDRING AV REGLEMENTE
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala pensionärsrådet och socialnämnden

§ 7 FASTSTÄLLAN
Reglemente för kommunala pensionärsrådet skall fastställas av kommunfullmäktige.

§ 8 ÖVRIGT
Kommunala pensionärsrådets ledamöter erbjuds årligen utbildning motsvarande en dag/år.
Förvaltningens verksamhetsutvecklare ansvarar för att så sker. Vad utbildningen ska innehålla kan
ske i samråd med pensionärsrådet.
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