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Förslag till reglemente för kommunala och regionala seniorråd

Reglemente / Instruktion /Arbetsordning

Reglemente/Instruktion,/Arbetsordning föt seniorrådet ska beslutas av [kommun-
lregion-l fu llmäktige. 1

1. Seniorrådets uppgift

Seniorrådet är ett forum för samråd och ömsesirtigt utbyte av informatio n i alla ftägot
som rör äldres villkot och alla kommunens/regionens politik- och
verksamhetsområden.. Seniorrådet är också ett forum för kunskapsspridning och
erfarenhetsutbyte. Syftet är ytterst att stärka äldres delaktighet o.h inflytan.l..,

seniorrådet ska ges möjlighet att delta i planering, beredning och uppftiljning av
verksamheter av betydelse för äldre. Seniorrådets uppgifter omfattaiblan d innut 

^ttväcka frågor, ta initiativ, göra ställningstaganden, avge utlåtanden och identifiera
områden där kommunen/rcgionen bör agera.*
seniorrådets ledamöter/ersättate ska erbjudas att vid behov inga i arbets- och
referensgtupper i frågor som tör äldre.

Seniotrådet är ett rådgivande organ och ska ges möjlighet am lämna synpunkter i alla
ärenden som påvetkar äldre i ett tidigt skede av betedningen.

Kommunen/Regionen ska lämna remissförslag till äldreorganisationerna i kommunen
/regionen och beakta deras synpunkter.s

I Beslutsordningen för seniorrådet ska vara densamma som för kommunens/regionens övriga
nämnder, styrelser, råd och delegationer. Att hålla samma beslutsordning visar på seniorrådets
status och betydelse. Oftast är det [kommun-/region-]fullmäktige som fattar dessa beslut. Men det
kan också vara [kommun-/region-]styrelsen på delegation från fullmäktige.
2 "Brukarinflytande. Nåmnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster,,,
(kommunallagen 8 kap.3 g)
3 Många frågor rör äldres villkor. Sådana är till exempeläldresjukvård, äldreomsorg, boende,
samhällsplanering, kommunikationer, digitalisering, gemenskap, kultur och fritid.
a Formuleringen betyder att seniorrådet ska erbjudas möjlighet att delta i kommunens beredning av
relevanta ärenden i alla nämnder, styrelser och förvaltningar redan då ärenden planeras. Det
innebår t'ex' att utkast till nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplaner bör sändas för
synpunkter till seniorrådet, samt att rådet kan medverka vid förberedelser till upphandling i frågor
som rör äldre.
s Äldreorganisationernas föreningar i kommunen ska vara remissinstanser då kommunen inhämtar
synpunkter i aktuella förslag, På motsvarande sätt ska äldreorganisationernas distrikt i regionen vara
remissinstanser. Detta görs lämpligen genom att remissförslag rutinmässigt lämnas till
åldreorgan isationerna.
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2. Rådets sammansättning

Rådet består av representanter från kommunen/regionen och äldreorganisationema.
Politiker som väljs eller adjungeras till seniorrådet ska inneha uppdrag av relevans för
seniorådet.
Äldreorganisationernas representanter ska vara i majoritet i rådet.
Representation i rådet ska erbjudas äldreorganisationer anslutna till en riksorganisation,
med verksamhet i kommunen/regionen.
Organisationema representeras proportionellt till sitt medlemsantal i
kommunen/regionen.

3. Otganisation och arbetsformer

Seniorrådet bör organisatoriskt sorteta direkt under [kommun-/regon-] styrelsen.
Seniorrådet utser inom sig otdförande och vice ordfötande. Kommunen/R"gio.r.t
tillhandahåller sckteterare.
Seniortådet ska ådigen planeta sitt arbete.
Politiker och tiänstemän med ansvar och uppgifter inom relevanta områden ska bjudas
in när så är erfordedigt.

Sammanttäden
Seniorådet ska sammanträda regelbundet, minsr $rra gånger per år.
Extta sammanträden ska hållas nät ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter
så begär.
En plan för hur seniorrådet ska fungera när en samhällskris uppstår ska tas fram av
kommunenf regionen.

Dokumentation
Rådets sammanträden ska dokumenteras genom protokoll eller minnesanteckningar.
Efter att protokollet har iusterats ellet minnesanteckningarna fiitdigställts ska det'delges
rådets ledamöter och ersättare och offentliggöras på kommunens/iegionens webbplats.

Förbetede ls e (kallelse / fti rcd ngn ings Ii; ta)
Varje rådssammanträde ska förberedas av företrädare för kommunen/regionen och
representant er fuän äldreorganisationema.
Kallelse med dagordning ska skickas ut till ledamötet och ersättare senast tio dagar
innan rådssammanuädet.

Utbildning
I-edamöter och ersättare i seniorrådet ska kontinucdigt, minst en gång per
mandatperiod, erbjudas relevant utbildning för sitt uppdrag.6

fnfotmation
Kommunen/regionen ska informera på sin webbplats om rådets funktion, dess
ledamöter samt publicera ptotokoll eller minnesanteckningar ftån sammanträ4en.

6 Relevant utbildning kan t.ex. helt eller till del vara densamma som erbjuds förtroendevalda i
kommunen/regionen eller i form av kontinuerliga seminarier och studiebesök.
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4. Ärvode

uppdraget sotn ledamor och ersättare i seniorådet är ett föruoendeuppdng. Till
iildreorganisationemas representanter i rådet utgår awode, traktamenteoch-
reseersättning enligt reglema för förtroendevalda.

5. Revldering av reglernentet

Reglementet ftir seniottådet ska utvärderas kontinuerligg rninst en gång per
mandatperiod. En tevidedng av reglementet kan aktualiseras vid behov av senioryådet
ellet av ftornrnua-/region-] styrelsen och beslutas av ftommun-lregion-]fullmäktige.
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