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Arbetsordning för Kommunala pensionärsrådet i Mjölby kommun
1 § Kommunala pensionärsrådet
Pensionärsrådet är ett samarbetsorgan mellan pensionärsorganisationerna i Mjölby kommun och
kommunen. Rådet är ett forum för samråd och ömsesidig information i frågor som berör pensionärer och som avser kommunens uppgifter och ansvarsområden.
Rådet är organisatoriskt knutet till omsorgs- och socialnämnden.
2 § Uppdrag
Pensionärsrådet ska främja ett kontinuerligt samarbete mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Härvid ankommer det på pensionärsrådet bland annat att;
•

hålla sig informerat om befintliga samhällsresurser och pågående planering i frågor som
inverkar på förutsättningarna för en bra samhällsmiljö för pensionärer i Mjölby kommun,
bland annat service, vård och omsorg och andra åtaganden som påverkas och/eller handhas av kommunen

•

ta till vara och framföra pensionärsorganisationernas erfarenheter och synpunkter

•

avge yttranden i frågor av vikt för pensionärerna i kommunen och

•

medverka vid information till pensionärsorganisationerna.

Pensionärsorganisationernas representanter ska i rådet arbeta aktivt för förändringar i den
kommunala verksamheten. De kan informera om, och ge förslag till, lämpliga anpassningar av
det verksamhetsutbud som berör pensionärers förhållanden i samhället.
Omsorgs- och socialnämnden ska informera rådet om planer för förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärer. Vid ärenden av större vikt som berör
pensionärer ska omsorgs- och socialnämnden inhämta rådets synpunkter i så god tid att nämnden
kan beakta rådets synpunkter innan beslut fattas. Pensionärsrådet ska få ta del av omsorgs- och
socialnämndens uppföljningar.
Ärenden som rör enskild person får inte behandlas i pensionärsrådet.
3 § Sammansättning
De organisationer för pensionärer som finns i kommunen och som tillhör en rikssammanslutning
för pensionärer, kan beredas representation i kommunala pensionärsrådet. Föreningar, som önskar bli representerade i pensionärsrådet, ska före den 1 november det år kommunfullmäktige
väljs, lämna in förslag på representanter till omsorgs- och socialnämnden.
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Pensionärsrådet ska bestå av 12 ledamöter och 12 ersättare. Mandattiden sammanfaller med
mandattiden för omsorgs- och socialnämndens ledamöter. Tio (10) ledamöter nomineras av
pensionärsorganisationerna. Två (2) ledamöter nomineras av omsorgs- och socialnämnden. Rådets sammansättning ska vara fyra (4) ordinarie ledamöter från PRO, två (2) ordinarie ledamöter
från SPF, en (1) ordinarie ledamot från SPRF, en (1) ordinarie ledamot från Sveriges kommunalpensionärer, en (1) ordinarie ledamot från FAS samt en (1) ordinarie ledamot från RPG. Vid ansökan om representation i rådet från en organisation av rikskaraktär som inkommer under pågående mandatperiod, ska organisationen erbjudas att vara adjungerad ledamot fram till nästa
ordinarie valår.
Ordförande för pensionärsrådet utses av omsorgs- och socialnämnden och vice ordföranden utses
av pensionärsorganisationerna.
4 § Organisation och arbetsformer
Pensionärsrådet utser inom sig ett beredningsutskott som förbereder ärenden och utarbetar yttranden och förslag att föreläggas rådet för ställningstagande. Beredningsutskottet kan i brådskande fall avge yttranden till berörda organ i kommunen. Vid sammanträde med beredningsutskottet förs minnesanteckningar. Pensionärsrådet utser, efter förslag från pensionärsorganisationerna, representanter till kommunens förtroenderåd inom äldreomsorgen. Information från förtroenderådens möten ska delges pensionärsrådet.
Pensionärsrådet skall sammanträda minst fem (5) gånger per kalenderår på dag och tid som rådet
bestämmer. Sammanträdestiderna ska, så långt det är möjligt, anpassas till omsorgs- och socialnämndens strategiskt viktiga sammanträden. Rådet kan också sammanträda om ordföranden eller
vice ordföranden finner det påkallat, eller om minst hälften av rådets ledamöter begär det.
Skriftlig kallelse och föredragningslista utsändes till pensionärsrådets ledamöter senast 10 dagar
före rådets sammanträde. Till sammanträde ska rådets ordinarie ledamöter och samtliga ersättare
kallas. Vid sammanträdet förs protokoll, som justeras av ordförande och en utsedd ledamot. Protokollsutdrag delges dem som är berörda av beslut. Fullständiga protokoll ska delges ledamöter i
pensionärsrådet och omsorgs- och socialnämnden snarast efter justering. Som sekreterare i pensionärsrådet fungerar en tjänsteman från omsorgs- och socialförvaltningen. I speciella frågor kan
adjungering ske.
Beträffande arbetsformer i övrigt beslutar rådet vad som är lämpligast med hänsyn till de frågor
som rådet har att diskutera och samråda kring.
5 § Ekonomi
Ledamöter och ersättare erhåller sammanträdesarvode och resekostnadsersättning avseende
sammanträden för vilka kallelse har utgått, i enlighet med kommunens fastställda regler.
6 § Ändring av arbetsordning
Rådets arbetsordning fastställs av omsorgs- och socialnämnden. Ändring av arbetsordningen kan
aktualiseras av såväl rådet som av omsorgs- och socialnämnden.
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