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Kommunens vision:

Färgelanda ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i.
Genom kommunens pensionärsråd, en arena för dialog och kunskapsutbyte,
erbjuds pensionärsorganisationerna att förmedla sina respektive medlemmars
synpunkter för beaktande i kommunens arbete mot förverkligandet av visionen sett
utifrån de äldres perspektiv. Kommunen har i pensionärsrådet möjlighet att
inhämta värdefull kunskap och erfarenhet.
Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
Rådets sammansättning, ordförande och mandattid
Två ledamöter valda av kommunstyrelsen,
Tre representanter valda av SPF Seniorerna Valbo.
Tre representanter valda av SPF Seniorerna Högsäter
Tre representanter valda av PRO Färgelanda.
Ordförande väljs av kommunstyrelsen
Mandattiden är fyra år från det årsskifte som infaller efter det att allmänna val ägt
rum.
Pensionärsrådets sammanträden
Rådet sammanträder som regel fyra gånger per år, 2 gånger på hösten och två
gånger på våren. Tidpunkten för sammanträden bestäms av rådet.
Dagordning, ärenden och frågor vid pensionärsrådets sammanträden.
Vid varje sammanträde bestäms dagordningen för nästa. Rådets ärenden ska vara
knuta till den verksamhet som Färgelanda kommun bedriver och röra äldres
situation specifikt. Vid något av rådets sammanträden ska rådet föra en dialog om
innehållet i kommunens verksamhetsplan. Inga akuta ärenden behandlas, inte heller
ärenden som rör enskild.
Remisser
Rådet är inte remissinstans. Eventuella remisser skickas direkt till organisationerna.
Pensionärsdialog
Pensionärsrådet har att bjuda in till pensionärsdialog ( öppet möte för alla med
intresse för äldrefrågor) en till två gånger per år.
Kallelser
Kallelser till pensionärsrådets sammanträden mailas till deltagarna senast 10 dagar
innan sammanträdet äger rum.
Minnesanteckningar och information om rådets arbete
Rådets sammanträden dokumenteras i enkla minnesanteckningar.
Minnesanteckningar mailas till rådets medlemmar senast 14 dagar efter rådets
sammanträde.
Rådets representanter har att informera sina respektive organisationer om de frågor
som behandlas.
Ersättning
Deltagande organisationer svarar för ersättningar till sina respektive företrädare.
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