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Rådets uppgifter
Kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) är ett rådgivande organ med syfte att
bereda Stockholms pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör
äldres levnadsförhållanden. Detta skall ske genom överläggningar, samråd och
ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer och
kommunens styrelser och nämnder. KPR är inte överordnat stadsdelsnämndernas pensionärsråd.
Rådet skall ta initiativ till förbättringar för stadens pensionärer.
Rådet skall samverka med stadsdelsnämndernas pensionärsråd.
Rådet skall även samarbeta med landstingets pensionärsråd.
Rådet skall vara remissorgan i ärenden av principiell karaktär och som berör
de äldre i staden.
Rådets sammansättning
Rådet består av 9 ledamöter och 9 ersättare som utses av kommunstyrelsen.
Ledamöterna nomineras av de rikstäckande pensionärsorganisationerna med
verksamhet i Stockholms stad, som har öppet medlemskap för alla pensionärer.
Alla sådana pensionärsorganisationer vars medlemsantal överstiger 3000 personer, folkbokförda i staden, garanteras en plats i rådet. Därutöver fördelas
mandaten i proportion till organisationens medlemsantal i staden. Mandatfördelningen räknas om inför varje mandatperiod för att justera eventuella förändringar i medlemsantalet.
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I staden verksam öppen pensionärsorganisation som önskar insyn i rådet,
men icke uppfyller kvalifikationskraven, kan adjungeras till rådet. Rådet har
därutöver möjlighet att adjungera andra personer till rådet.
Rådets ledamöter väljs för ett år.
Rådets arbetsformer
Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Rådet sammanträder minst sex gånger per år, varav minst en gång tillsammans med representanter för kommunstyrelsen, och minst en gång tillsammans
med representanter för äldrenämnden. Rådet skall ges tillfälle och få skälig tid
att yttra sig i frågor av principiell karaktär som särskilt rör äldre, innan beslut
fattas i kommunstyrelsen.
Rådet ges administrativ service av äldreförvaltningen. Ekonomiska resurser
skall ställas till rådets förfogande för utbildning, information m.m.
Representanter i rådet skall beredas tillfälle att delta i utredningar och arbetsgrupper som berör äldrefrågor.
Rådets sammanträdesprotokoll justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Protokollet skall sändas till kommunstyrelsen, äldrenämnden m.fl.
Kallelse till sammanträdet sker en vecka innan fastställt datum. Ärenden till
sammanträdet skall, om möjligt, medsändas kallelsen.
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