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Lokala nämnden Falkenberg

Tjänsteskrivelse, Ny organisation och arbetsordning för
kommunala pensionärsrådet i Falkenbergs kommun
Förslag till beslut
Lokal nämnd Falkenberg beslutar att
- Anta yttrandet och översända det till Falkenbergs kommun,
kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning, samt
- Omedelbart justera paragrafen.

Sammanfattning
Falkenbergs kommun har genomfört en utredning om det kommunala pensionärsrådets
organisation och arbetsformer. Utredningen visar ett behov av att rådets organisatoriska
tillhörighet förändras från att tillhöra socialnämndens verksamhetsområde till att omfattas
av kommunstyrelsens verksamhetsområde. Utredningen visade också ett behov av ökad
samstämmighet mellan det kommunala pensionärsrådets och det kommunala
funktionsrättsrådets arbetsformer, samt ett behov av att tydliggöra vilka uppdrag rådets
ledamöter har. Vidare framkommer ett förslag i utredningen om att förändra
ersättningsnivåerna för rådets deltagare på så sätt att pensionärsföreningarnas
representanter fortsättningsvis inte ska erhålla ersättning.

Bakgrund
Det kommunala pensionärsrådet i Falkenbergs kommun har tidigare organiserats inom
ramen för socialnämndens verksamhet, och befintlig arbetsordning började gälla 1 januari
2015. Rådet är ett av kommunens samrådsorgan där såväl politiska representanter som
brukarorganisationers representanter deltar. I samband med att en översyn av
arbetsformerna för rådet genomfördes en utredning. Utredningen visar ett behov av att
rådets organisatoriska tillhörighet förändras från att tillhöra socialnämndens
verksamhetsområde till att omfattas av kommunstyrelsens verksamhetsområde.
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Utredningen visade också ett behov av ökad samstämmighet mellan det kommunala
pensionärsrådets och det kommunala funktionsrättsrådets arbetsformer, samt ett behov av
att tydliggöra vilka uppdrag rådets ledamöter har. Vidare framkommer ett förslag i
utredningen om att förändra ersättningsnivåerna för rådets deltagare på så sätt att
pensionärsföreningarnas representanter fortsättningsvis inte ska erhålla ersättning.

Organisering
Myndigheten för delaktighet (MFD) pekar på vikten av att arbetssätt, roller och syfte
behöver tydliggöras för de samrådsorgan som omfattas av den kommunala verksamheten.
Samrådsorganen syftar till ökad jämlikhet och delaktighet. Sveriges kommuner och regioner
(SKR) har i skriften ”Civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och
samverkansparter” slagit fast att brukarorganisationer och de individer dessa engagerar är
en viktig kunskapskälla för innovations- och välfärdsutveckling, samt att denna kunskap
bör tas tillvara genom medskapande och dialog. Brukarinflytande kan genomföras genom
samrådsorgan, exempelvis pensionärsråd. Rådet ska då ha möjlighet att lämna synpunkter
och förslag på verksamhetsnivå, ej individnivå.
Socialnämndens utredning har visat att det kommunala pensionärsrådet i Falkenberg bör ha
en mer övergripande placering i kommunens organisation eftersom de frågor som berör
rådets målgrupp är av övergripande karaktär och berör stora delar av kommunens
verksamhetsområde.
I förslaget till ny arbetsordning för det kommunala pensionärsrådet föreslås att det ska
finnas en ökad samstämmighet mellan det kommunala pensionärsrådets och det
kommunala funktionsrättsrådets arbetsordning, samt att rådet ska sammanträda sex gånger
per år i stället för fyra gånger per år. Vidare föreslås att det ska finnas en ökad tydlighet
kring rådet, bland annat avseende vilket uppdrag ledamöter och
pensionärsrådsrepresentanter har.

Ekonomisk ersättning
Utifrån nuvarande arbetsordning utgår reseersättning för pensionärsorganisationernas
ledamöter samt mötesarvode för vice ordförande i pensionärsrådet (brukarrepresentant),
samt arvode enligt kommunens arvodesregler för rådets kommunalpolitiska ledamöter.
Utredningen pekar på kommunens ansträngda ekonomiska situation och det behov av
effektiviseringar som finns inom en stor del av kommunens verksamhet. I framtagandet av
budget 2020 har en prioritering varit att inte minska personaltätheten inom skola eller
omsorg, varpå andra effektiviseringar behöver ses över. I utredningen föreslås därför
befintliga ersättningar till brukarorganisationerna utgå.

3 (3)

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser för Lokal nämnd Falkenberg.
Lokal nämnd Falkenberg
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Katrin Håkansson
Nämndtjänsteman

Bilaga:
Yttrande, Ny organisation och arbetsordning för kommunala pensionärsrådet i Falkenbergs
kommun,
Remissunderlag, Ny organisation och arbetsformer för kommunala pensionärsrådet
Styrelsens/nämndens beslut delges
Kommunstyrelsen, administrativa avdelningen, Falkenbergs kommun;
kansli@falkenberg.se

