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Riktlinjer för organiserad dialog med intresseorganisationer 

INLEDNING 
Pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna i Sala önskar åter
inrätta de tidigare råden som upplöstes vid omorganisationen. Kommunstyrelsen 
har 2013-04-11, § 78, beslutat att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att 
återkomma med förslag till hur en regelbunden verksamhet för information till och 
dialog med representanter för organisationerna kan genomföras. Förslag till Rikt
linjer för organiserad dialog med intresseorganisationer presenteras av förvalt
ningen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/184/1. skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/184/2, Riktlinjer för organiserad dialog med intresseorganisationer 
Bilaga KS 2013/184/3, Riktlinjer för möten med kommunala pensionärsorganisa
tioner 

Per Skog föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
ill1 återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för vidare utredning. 

Per-Olov Rapp (S) och Peter Moiin (M] yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons återremissyrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

ill1 återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för vidare utredning. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Silvana Enelo-jansson, 
Per Skog 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga KS 2013/184/4 

Riktlinjer för regelbundna möten med 
pensionärer i Sala kommun 

Riktlinjer för regelbundna möten med pensionärer i Sala kommun 

Ink. 2013 
RIKTLINJER 

ANTAGEN: 

Gäller från och med: 2013-09-01 

Ersätter: 

Revisioner: -

§ l. Mål och syfte 

Kommunens mål för äldreomsorgen skall uppnås i dialog med företrädare för 
ålders- och förtidspensionärerna inom Sala kommun. Möten med dessa är ett 
tillfålle för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och de äldre i 
kommunen. 

§ 2. Arbetssätt 

Kommunens företrädare ska i möten informera pensionärerna om de planer till 
förändringar i verksamheten som berör dem. Representanter för pensionärer ges 
vid dessa möten möjlighet att lyfta frågor eller lämna synpunkter på den 
kommunala verksamheten. 

§ 3. Organisatorisk tillhörighet och sammansättning 

Organisatoriskt är de regelbundna mötena med pensionärerna knutna till 
kommunstyrelsen. 

Ett möte med pensionärerna består av ca lO- 12 personer. Från kommunen 
närvarar ordförande från kommunstyrelsen eller dennes ersättare och en ledamot 
från oppositionen eller dennes ersättare. 

Representanterna för pensionärerna utser sju personer som inbjuds att delta på 
mötena. De utser också sju ersättare till dessa personer som kallas in vid utsedd 
persons frånvaro. 

Kommunstyrelsens ordförande leder och inbjuder till mötet. Till mötet kallas vid 
behov representanter från övriga styrelser, nämnder och tjänstemän. 
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§ 4. Mötets arbetsformer 

Fyra fastställda möten per år ska hållas. 

Ärenden som aktualiseras av pensionärernas representanter skall anmälas till 
sekreteraren senast tre veckor före sammanträdet. 

Inbjudan och dagordning ska skickas till mötesmedlemmarna senast 14 dagar före 
bokat sammanträde. 

Minnesanteckning fors vid samtliga sammanträden. 

Minnesanteckningarna tillställs av pensionärerna utsedda representanter och 
ersättare, övriga mötesdeltagare samt kommunstyrelsen. 


