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Syfte och uppgift
Kommunens pensionärs- och omsorgsråd är ett organ för samråd och ömsesidig
information mellan kommunen och företrädare för handikapp- och
pensionärsorganisationerna i frågor som särskilt berör äldre och personer med
funktionsnedsättningar.
Pensionärs- och omsorgsrådet är ett referensorgan och remissinstans. Kommunen
ska i rådet samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar och
olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens äldre eller personer
med funktionsnedsättningar.
Kommunen ges genom rådet möjlighet att få handikapp- och pensionärsorganisationernas synpunkter i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser i
ärenden som har särskild betydelse för kommunens äldre och personer med
funktionsnedsättningar. Rådet är en viktig kanal till dessa grupper i samhället. Det
är därför viktigt att organisationernas representanter i rådet ges reella möjligheter
att fullgöra sina uppgifter och deras synpunkter ska om möjligt ha inhämtats och
beaktats, när beslut fattas i olika nämnder.
Organisationerna får genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. De
kan ge förslag till och aktivt arbeta för förändringar och insatser i kommunens
verksamhet som kommer de äldre och personer med funktionsnedsättningar till
godo.

Rådets sammansättning och organisation
Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige utser
fem politiska ledamöter. Ledamöterna ska väljas utifrån deras kunskaper och
intresse för de frågor som behandlas i rådet. Bland dessa ledamöter väljer
fullmäktige en ordförande. Vice ordförande utses av rådet.
Rådet består av 16 ledamöter enligt följande:
5 politiskt tillsatta ledamöter.
4 representanter för handikapporganisationerna som utses av
Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO).
7 representanter för pensionärsorganisationerna - Pensionärernas riksorganisation
(PRO) Gnesta utser 2 ledamöter, PRO Stjärnhov utser 2 ledamöter och Sveriges
Pensionärsförbund (SPF) Gnesta-Daga utser 3 ledamöter
Dessutom kan rådet adjungera ledamöter vid behov t.ex. företrädare för
landstinget, ledamöter från andra kommunala nämnder, utskott etc.
Rådet kan kalla in tjänstemän för föredragning av de ärenden som ska behandlas
vid rådets sammanträden.
Ledamöterna väljs för en period av fyra (4) år. Politiskt tillsatta ledamöter från 1
januari året efter att kommunalval ägt rum och representanter från organisationerna
från 1 april året efter att kommunalval ägt rum. Avgår ledamot före periodens
utgång utses ny ledamot för återstående tid. Organisationerna ska lämna in namn
på sina representanter före den 1 mars året efter att kommunalval ägt rum.
Ledamöter till rådet utses av respektive organ. Ordföranden, vice ordföranden och
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en representant för organisationerna i rådet utgör ett arbetsutskott som bereder
ärenden och föreslår dagordning. Kansli- och nämndserviceenheten bistår med en
sekreterare för rådet.
Arbetsutskottet kan, om tidsbrist kräver det, avge yttranden till kommunstyrelsen
mellan rådets sammanträden.

Arbetsformer
Rådet ska sammanträda vid behov, dock minst två och max fem gånger per
kalenderår. Rådets arbetsutskott kan utöver ordinarie sammanträde ta initiativ till
extra sammanträde, hearings, workshops och liknande dialoger för att lyfta och
belysa rådets verksamhetsområde och de funktionsnedsattas eller pensionärernas
situation. Beslut om genomförande av ovanstående initiativ tas av
kommunstyrelsen.
Rådet är beslutsfört med 5 tjänstgörande ledamöter. Vid lika röster i ett ärende har
ordförande utslagsröst.
Vid sammanträden förs protokoll som justeras av ordförande jämte en av rådet
utsedd ledamot från handikapp- eller pensionärsorganisation.
Kallelse med underliggande handlingar utsänds till rådets ledamöter senast 7 dagar
före sammanträdet.
Protokoll ska delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen och andra nämnder eller
utskott som berörs av behandlade ärenden.
Rådets politiskt tillsatta ledamöter bör beredas möjlighet att informera nämnden
om rådets möte och eventuella förslag.

Ekonomi
Till kommunens representanter utgår arvodes- och resekostnadsersättning enligt av
kommunfullmäktige fastställda regler. Till organisationernas representanter utgår
resekostnadsersättning samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt av
kommunfullmäktige fastställda regler.

Fastställande och ändring av reglemente
Reglementet för rådet fastställs av kommunfullmäktige. Ändringar av reglementet
kan aktualiseras av rådet eller kommunstyrelsen.
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