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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Per Skog 

Kommunalt pensionärsråd 

SALA KOMMUN. 
Kommunstyrelsens ~orva\tnmg 

Kommunstyrelsen 

Pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna i Sala önskar 
återinrätta de tidigare råden, som upplöstes vid omorganisationen. 
Kommunstyrelsen har uppdragit till förvaltningen att ge förslag till hur en 
regelbunden verksamhet för information till och dialog med representanter för 
handikapporganisationerna och pensionärsorganisationerna kan genomföras. 

KSF har träffat pensionärsorganisationerna och de har med tydlighet framfört att de 
vill ha tillbaka det gamla reglementet som gällde för pensionärsråd. De framhåller 
att de är en stor grupp i samhället och rådet fyller en stor funktion i 
samhällsplaneringen. Vi har tillsammans med dem arbetat fram nya riktlinjer för 
hur arbetet skulle kunna gå till i framtiden. Riktlinjerna bifogas. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort en utredning runt kommunernas 
pensionärsråd och det framkommer att många kommuner är missnöjda med hur 
råden fungerar. Ett stort antal kommuner ser över organisationen och 
arbetsformerna för pensionärsråden. Man har frågat vilka frågor de driver och 
varför pensionärsråden bara tillvaratar de organiserade pensionärerna och vem 
som tillvaratar frågorna för de pensionärer som inte är organiserade? 

Ytterligare en synpunkt som framförts rör demokratiaspekten. Varför finns det en 
annan ingång till kommunens högsta politiker med frågor som inte de valda 
politiska partierna kan framföra? Varför ska en utvald intresseorganisation få utöva 
inflytande på de kommunala besluten utöver den representativa demokratin? Varför 
ska endast dessa intresseorganisationer få arvoden för att få framföra sina åsikter 
när andra inte har den förmånen? Ska det vara rättvist så ska alla som vill framföra 
åsikter i möten med politiker få samma typ av ersättning, vilket är orimligt. 

Alla våra innevånare ska behandlas lika och ges samma möjligheter att framföra sina 
åsikter. En kommun ska lyssna på och beakta allas intressen och det är noga reglerat 
hur den demokratiska ordningen ska fungera med val av politiker, reglementen för 
möten och beslutsordning osv. 

Kommunstyrelseförvaltningen lämnar därför ett förslag till riktlinjer för hur alla 
intressegrupper kan hanteras, att ingen favoriseras utan alla har samma chans att 
framföra sina åsikter på lika villkor. Vi ser två typer av dialoger med allmänheten. 
Första typen är den mer spontana med möten om ärenden som avklaras på ett eller 
ett fåtal möten med allmänheten. Dessa möten behöver inte regleras med riktlinjer. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Andra typen av dialogmöten som ska ersätta pensionärsråd och andra råd, är mer 
formella och kräver mer uppstyrning. Här ska det vara en agenda, kallelser och 
mötesanteckningar där vissa beslut tas och nedtecknas. Här lämnar KSF ett förslag 
på riktlinjer som ska tillgodose det formella. 

Förslaget till riktlinjer för organiserade dialogmöten med intresseföreningar ska 
ändå vara så enkel och flexibel att den kan passa alla typer av möten mellan 
kommun och allmänhet i små eller stora frågor. 

Med hänvisning till ovan föreslår kommunstyrelseförvaltningen kommunstyrelsen 

att fastställa Riktlinjer för organiserade dialoger med intresseorganisationer 
enligt bifogat förslag 

att avslå förslaget om Riktlinjer för möten med kommunala 
pensionärsorganisationer enligt bifogat förslag 

Perskog 
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Riktlinjer för organiserad 
intresseorganisationer 

Riktlinjer för dialog med kommunala intresseorganisationer 

RIKTLINJER 

ANTAGEN: 

Gäller från och med: 

Ersätter: 

Revisioner: -

§ l. Allmänt om syfte och förhållande 

Kommunen behöver ha en dialog med allmänheten och olika 
intresseorganisationer i frågor som berör eller intresserar dem. I vissa frågor 
behöver kommunen en motpart för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information. För att kuuna ta tillvara på allmänhetens frågor och synpunkter 
behövs riktlinjer i hur mötet mellan kommunen och intresseorganisationerna ska 
hanteras. 

§ 2. Arbetssätt 

Kommunens företrädare kan i möten informera intresseorganisationer om de 
planer till förändringar i verksamheten som berör dem. Intresseorganisationer kan 
i dessa möten lämna synpunkter på den kommunala verksamheten likt ett 
remissorgan med yttranderätt i frågor som berör dem. Intresseorganisationens 
synpunkter skall inhämtas i ett så tidigt skede som är möjligt, att synpunkter och 
förslag kan påverka ärendets handläggning. 

§ 3. Organisatorisk tillhörighet och sammansättning 

Organisatoriskt är mötena knutet till kommunstyrelsen eller till den nämnd som 
kommunstyrelsen utser är mest lämpad att föra dialogen. 

Ett möte med intresseorganisation består av max l O personer. Från kommunen 
närvarar ordförande eller dennes ersättare och en från oppositionen samt en 
tjänsteman som sekreterare. Intresseorganisationerna utser max sju personer som 
ska närvara på mötena under den tid som dialogen behövs. 



Kommunen utser ordforanden bland sina närvaranden. Intresseorganisationen 
väljer for sin del en vice ordföranden bland sina personer. 

Till dialogmötet kan representanter från övriga styrelser, nämnder och tjänstemän 
kallas. 

§ 4. Mötets arbetsformer 

Antal möten bestäms i samråd beroende på vilken fråga intresseorganisationen vill 
föra dialog om. 

Kallelse och dagordning med tillhörande handlingar ska skickas till kommunens 
representanter och intresseorganisationens utsedda mötesmedlemmar senast 14 
dagar fore rådets sammanträde. Dagordningen fastställs av ordförande och vice 
ordforande tillsammans. 

Ärenden från intresseorganisation eller enskild mötesdeltagare skall anmälas till 
sekreteraren senast tre veckor fore sammanträdet. 

Mötesanteckningar fors vid samtliga sammanträden. 

Mötesanteckningarna tillställs samtliga utsedda mötesmedlemmar och 
kommunstyrelsen. 

§ 5. Ersättningar 

Ingen ersättning utgår. 
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Riktlinjer för möten med kom 
pensionärsorganisationer 

Riktlinjer för möten med kommunala pensionärsorganisationer 

RIKTLINJER 

ANTAGEN: 

Gäller från och med: 2013-10-01 

Ersätter: 

Revisioner: -

§ l. Mål och syfte 

l 

Kommunens mål för äldreomsorgen skall uppnås i samråd med företrädare för 
ålders- och förtidspensionärernas organisationer inom Sa!a kommun. Möten med 
kommunala pensionärsorganisationerna är ett tillfålle för samråd och ömsesidig 
information mellan kommunen och de äldre i kommunen. 

§ 2. Arbetssätt 

Kommunens företrädare ska i möten informera pensionärsorganisationerna om de 
planer till förändringar i verksamheten som berör dem. 
Pensionärsorganisationerna kan i dessa möten lämna synpunkter på den 
kommunala verksamheten likt ett remissorgan med yttranderätt i frågor som berör 
dem. Intresseorganisationens synpunkter skall inhämtas i ett så tidigt skede som är 
möjligt, att synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning. 

§ 3. Organisatorisk tillhörighet och sammansättning 

Organisatoriskt är mötena knutet till kommunstyrelsen. 

Ett möte med pensionärsorganisationerna består av l O personer. Från kommunen 
närvarar ordförande från kommunstyrelsen eller de1111es ersättare och en ledamot 
från oppositionen samt en tjänsteman som sekreterare. 

Pensionärsorganisationerna utser sju personer som ska delta på mötena under 
mandatperioden. De utser också sju ersättare till dessa personer. 

Kommunen utser ordförandeposten för mötet-Pensionärsorganisationerna väljer 
en ordförande bland sina utsedda personer. 



Till mötet kan representanter från övriga styrelser, nämnder och tjänstemän kallas. 

§ 4. Mötets arbetsformer 

Minst fyra fastställda möten per år ska hållas. 

Ärenden från pensionärsorganisationerna eller enskild mötesdeltagare skall 
amnälas till sekreteraren senast tre veckor före sammanträdet. 

Dagordningen upprättas i samråd med ordförande och vice ordförande. Kallelse 
och dagordning med tillhörande handlingar ska skickas till mötesmedlemmarna 
och dess ersättare senast 14 dagar före bokat sammanträde. 

Protokoll förs vid samtliga sammanträden. 

Protokoll tillställs utsedda mötesmedlemmar och ersättare samt kommunstyrelsen. 

§ 5. Ersättningar 

Mötets närvarande deltagare erhåller sammanträdesersättning enligt gällande 
reglemente för kommunala förtroendemän. Max sju ersättningar utgår per möte. 


