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§ 35	Dnr KS 2015/470.10

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente- revidering
I samband med att kommunstyrelsen valde in nya ledamöter till pensionärs- och tillgänglighetsrådet inför den nya mandatperioden, fick kommunjuristen i uppdrag att göra en översyn av reglementet inför den nya mandatperioden. Bakgrunden till översynen var att en och samma förtroendevald hade blivit vald som representant för både kommunstyrelsen och stöd- och omsorgsnämnden.
Punkten 1.4.2 Sammansättning
Nedanstående text föreslås i syfte att göra valen av ledamöter till rådet enklare. Punkten om tjänstemännens sammansättning behövde också uppdateras då tjänstemännens titlar blivit ändrade.
Förtroendevalda
Pensionärs och tillgänglighetsrådet består av sju ledamöter. En förtroendevald från majoriteten väljs i varje nämnd och kommunstyrelsen utser tre ledamöter varav två ska vara från oppositionen. Ordförande i rådet är stöd- och omsorgsnämndens representant och vice ordförande är kommunstyrelsens representant.
Tjänstemän
Från kommunens förvaltning ingår verksamhetschef för stöd och omsorg, kultur och fritidschef samt samhällsbyggnadschefen.
Punkten 1.5.3 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Pensionärs- och tillgänglighetsrådet är organisationsmässigt placerat under kommunstyrelsen, men i punkten 1.5.3 anges att rådet ska rapportera till stöd- och omsorgsnämnden. Förvaltningen föreslår därför att detta ändras till att rådet ska rapportera till kommunstyrelsen.
Punkten 1.5.4 Ansvarig tjänsteman
Socialchef ersätts av verksamhetschef för stöd och omsorg på grund av ny titel.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-08 § 26
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 21
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-01-15
Kommunstyrelsen 2019-02-06 § 4

Forts.

§ 35 forts.
Kommunfullmäktiges beslut
Pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente revideras i enlighet med följande:
Punkt 1.4.2 Sammansättning får följande lydelse:
Förtroendevalda
Pensionärs och tillgänglighetsrådet består av sju ledamöter. En förtroendevald från majoriteten väljs i varje nämnd och kommunstyrelsen utser tre ledamöter varav två ska vara från oppositionen. Ordförande i rådet är stöd- och omsorgsnämndens representant och vice ordförande är kommunstyrelsens representant.
Tjänstemän
Från kommunens förvaltning ingår verksamhetschef för stöd och omsorg, kultur och fritidschef samt samhällsbyggnadschefen.
Punkt 1.5.3 Ansvar och rapporteringsskyldighet får följande lydelse:
Pensionärs och tillgänglighetsrådet ska årligen rapportera en sammanställning av de insatser som genomförts, samt resultatet av dessa, och redovisa för kommunstyrelsen.
Punkt 1.5.4 Ansvarig tjänsteman får följande lydelse:
Verksamhetschef för stöd och omsorg är ansvarig tjänsteman för pensionärs- och tillgänglighetsrådet.
Beslutet skickas till
Kommunjurist, administrativ chef, verksamhetschef stöd och omsorg, kultur- och fritidschef, pensionärs- och tillgänglighetsrådet (sekreterare och ordförande)


