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Riktlinjer för regelbundna möten med pensionärer i Sala kommun 
samt Riktlinjer för regelbundna möten med personer med funk
tionsnedsättning i Sala kommun 

INLEDNING 
Vid förändring av den politiska organisationen som genomfördes den 1 juli 2012 
fick kommunfullmäktiges beredning för folkhälsa i uppdrag att svara för med
borgardialoger med pensionärsråd och handikappråd. Synpunkter och önskemål har 
framförts från såväl pensionärsorganisationerna som representanter för pensionär
er och personer med funktionsnedsättning om att även fortsättningsvis, utöver be
redningen, ha särskilda mötesplatser mellan representanter för pensionärer och 
personer med funktionsnedsättning och kommunstyrelsen. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2013/184/5, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/184/6, Riktlinjer för regelbundna möten med pensionärer i Sala 
kommun 
Bilaga KS 2013/184/7, Riktlinjer för regelbundna möten med personer med funk
tionsnedsättning i Sala kommun 
Ledningsutskottets beslut 2013-08-06, § 182 

Per Skog deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för överläggningar 
kring förslag till riktlinjer med aktuella organisationer, innan kommunstyrelsen 
fattar beslut i frågan. 

Carola Gunnarsson (C) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

iill återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för överläggningar 
kring förslag till riktlinjer med aktuella organisationer, innan kommunstyrelsen 
fattar beslut i frågan. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
Silvana Enelo-jansson, 
Per Skog 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Perskog SALA KOMMUN -

Kommunstvrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsen 

Ink. 2013 o 4 

Regelbunden dialog med representanter för pensionärer och 
personer med funktionsnedsättning i Sala kommun 
Vid den förändring av den politiska organisationen som genomfördes den 1 
juli 2012 gavs Kommunfullmäktiges Beredning för Folkhälsa i uppdrag att 
svara för medborgardialoger med pensionärsråd och handikappråd. 

Synpunkter och önskemål har framförts från såväl 
pensionärsorganisationerna som representanter för personer med 
funktionsnedsättning om att även fortsättningsvis utöver beredningen ha 
särskilda mötesplatser mellan representanter för pensionärer och personer 
med funktionsnedsättning och kommunstyrelsen. 

Det är viktigt att politiker och tjänstemän har en nära dialog med 
allmänheten för att kunna anpassa den kommunala verksamheten så den 
bidrar till att uppnå de mål som satts upp för den kommunala verksamheten 
och att den blir tillgänglig för alla invånare, oavsett funktionsnedsättning 
eller ålder. Möjligheten till dialog ska vara enkel och öppen för alla. 

Mot denna bakgrund föreslås en enklare form av regelbundna dialogmöten 
mellan representanter för pensionärer, personer med funktionsnedsättning 
och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslås fastställa riktlinjer för 
dessa regelbundna dialogmöte n. Dessa riktlinjer ska användas vid 
regelbundna och återkommande möten och gäller inte för spontanmöten 
eller andra dialoger runt tillfälliga frågor. 

Med hänvisning till ovan föreslås kommunstyrelsen besluta 

att fastställa Riktlinjer för regelbundna möten med kommunala 
pensionärsrådet enligt bifogat förslag 

att fastställa Riktlinjer för regelbundna möten kommunala 
handikapprådet i Sala kommun enligt bifogat förslag 

Per Skog 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 78 02 
Fax: 0224·188 50 
informatlon@sala.se 
www.sala.se 

Per Skog 
säkerhetsansvarig 

l nformationsenheten 
per.skog@sala.se 

Direkt: 0224-74 78 08 
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Riktlinjer för regelbundna möten 
kommunala pensionärsrådet i Sala 
kommun 

SALAKOMMU 
Kommunstvre!sens förvaltning 

Ink. 2013 ·09· O 4 

Riktlinjer för regelbundna möten med kommunala pensionärsrådet i Sala kommun 

RIKTLINJER 

ANTAGEN: 2013-09-10 

Gäller från och med: 2013-10-0 l 

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 l O - 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 har rätt att delta vid 
ordinarie representants frånvaro. Respektive pensionärsorganisation ansvarar för 
att informera om ersättares rätt att närvara. 



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

§ 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 sanunanträde. 

Kommunen ansvarar för att minnesanteckning förs vid samtliga sanunanträden. 
Pensionärsorganisationerna utser en justeringsman somjusterar 
minnesanteckningarna. 

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

§ 5. Ersättning 

Reseersättning utgår. 



Reviderad Bilaga KS 2013/184/7 

Riktlinjer för regelbundna möten med 
kommunala handikapprådet i Sala 
kommun 

Riktlinjer for regelbundna möten med kommunala handikapprådet i Sala kommun 

RIKTLINJER 

ANTAGEN: 2013-09-10 

Gäller från och med: 2013-10-01 

Ersätter: 

Revisioner: -

§ l. Mål och syfte 

Kommunens mål får verksamheten skall uppnås i dialog med fåreträdare får 
personer med fuuktionsnedsättning inom Sala kommun. Möten med dessa är ett 
tillfålle får samråd och ömsesidig information mellan kommunen och personer 
med funktionsnedsättning och dess organisationer i kommunen. 

§ 2. Arbetssätt 

Kommunens fåreträdare ska i möten informera personer med 
funktionsnedsättning och dess organisationer om de planer till forändringar i 
verksamheten som berör dem. Representanter for personer med 
funktionsnedsättning och dess organisationer ges vid dessa möten möjlighet att 
lyfta frågor eller länrna synpuukter på den kommunala verksamheten. 

§ 3. Organisatorisk tillhörighet och sammansättning 

Organisatoriskt är de regelbundna mötena med representanter för personer med 
funktionsnedsättning knutna till kommunstyrelsen. 

Ett möte med representanter for personer med funktionsnedsättning består av ca 
10- 12 personer. Från kommunen närvarar vice ordforande från kommunstyrelsen 
eller dennes ersättare och en ledamot från oppositionen eller dennes ersättare. 

Representanterna för personer med fuuktionsnedsättning utser sju personer som 
inbjuds att delta på mötena. De utser också sju ersättare till dessa personer som 



kallas in vid utsedd persons frånvaro. Ersättama har rätt att närvara på mötet utan 
yttranderätt. 

Kommunstyrelsens vice ordförande eller dennes ersättare är ordförande för mötet. 
Till mötet kallas vid behov representanter från övriga styrelser, nämnder och 
tjänstemän. 

§ 4. Mötets arbetsformer 

Fyra fastställda möten per år ska hållas. 

Ärenden som aktualiseras av representanter för personer med 
funktionsnedsättning skall anmälas till sekreteraren senast tre veckor före 
sammanträdet. 

Inbjudan och dagordning ska skickas till mötesmedlemmama senast 14 dagar före 
fastställt sammanträde. 

Minnesanteckning förs vid samtliga sammanträden. 

Minnesanteckningama tillställs representantema och ersättare för personer med 
funktionsnedsättning och dess organisationer, övriga mötesdeltagare samt 
kommunstyrelsen. 

§ 5. Ersättning 

Reseersättning utgår. 


