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Yttrande, Ny organisation och arbetsformer för
kommunala pensionärsrådet i Falkenbergs kommun
Genom att värna dialogen med de målgrupper som finns i samhället så möjliggörs
skapandet av hållbara demokratiska samhällen med goda livsvillkor hela livet – såväl ur
målgruppens eget perspektiv som ur ett samhällsgemensamt perspektiv.
Lokal nämnd Falkenberg ställer sig positiv till förslaget om att förändra det kommunala
pensionärsrådets organisatoriska tillhörighet från att organiseras och genomföras inom
ramen för socialnämndens verksamhet till att i stället organiseras inom ramen för
kommunstyrelsens verksamhet. Dock ser nämnden att ett av organisationsöversynens
syften – att öka tydligheten kring vad uppdraget som deltagare i pensionärsrådet innebär –
inte till fullo uppfylls i förslaget. I vissa delar (exempelvis under rubriken ”syfte”) var den
arbetsordning som beslutades gälla från 2015 tydligare än den nu föreslagna, medan i andra
delar (exempelvis under rubriken ”arbetsuppgifter”) är den nu föreslagna arbetsordningen
tydligare än den som beslutades gälla från 2015. Utifrån vad som beskrivits är det
nämndens bedömning att pensionärsorganisationernas representanters arbetsuppgifter kan
komma att bli mer betungande än tidigare, då synpunkter och frågor ska lämnas in
skriftligen innan sammanträdet.
För att rådet ska kunna fylla sin funktion som rådgivande organ är det viktigt att rådet får ta
del av aktuella frågor och information i god tid, samt att reella förutsättningar finns för
rådet att vara med och påverka i relevanta frågor och processer. Går det att möjliggöra med
färre antal sammanträden per år ser inte nämnden att det skulle finnas svårigheter med en
sådan förändring. Dock ser nämnden att den föreslagna förändringen avseende vilka av
rådets representanter som får ersättning eller ej riskerar att påverka
pensionärsorganisationernas förutsättningar att på ett likvärdigt och kvalitativt sätt delta i
rådets sammankomster. Genom att ge skilda förutsättningar för rådets olika deltagare att
medverka i rådets sammankomster riskerar kommunen att pensionärsorganisationer väljer
att inte medverka i rådsverksamheten, vilket ur ett demokratiperspektiv är beklagligt.
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