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Information om rådets anvisningar
I höstas remitterades de båda rådens reglementen till organisationerna och råden har yttrat
sig och kommit med förslag till ändringar och kompletteringar. Kommunstyrelsen har därefter
tagit fram och beslutat om anvisning för kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet.
-

Två råd har slagits ihop till ett.
Ordet reglemente har bytts ut till anvisning.
Texten är omarbetat för att vara mer uppdaterad, konkret och modern.
Protokoll har ändrats till minnesanteckningar.
Hantering av remisser beskrivs.
Alla organisationer ska ha rätt till två företrädare och två ersättare.
Även ersättare har närvaro- och yttranderätt.
Antalet sammanträden har utökats till sex
Två av mötestillfällena är vikta för Seniordag på våren och tillgänglighetsdag på
hösten.
Möte i samband med budgetberedningen är borttaget.

Mer om anvisningarna går att läsa på rådets sida på kommunens hemsida.

Rådets rutiner
-

Kallelse skickas ut per post till organisationernas representanter och ersättare.
Remisser publiceras på rådets sida på kommunens hemsida.
Kommunen skickar ut information om remissen per post till organisationernas
representanter och ersättare.
Protokoll publiceras på hemsidan inom 10 dagar efter mötet.
Organisationernas skrivelser skickas direkt till berörd nämnd/verksamhet.
Organisationerna har rätt att väcka frågor som berör kommunens verksamhet efter
förankring på rådens förmöte.
Representanternas namn/personuppgifter publiceras inte på hemsidan.

Representanternas roll i rådet
Representanternas och ersättarnas roll i rådet är att företräda sin organisation och föra
organisationens talan i rådet samt vidarebefordra kommunens information och remisser till
medlemmarna i respektive organisation.
Samtliga medverkande ansvarar för att medverkan i enlighet med rådets anvisning:
”Rådet ska kännetecknas av meningsfullhet och delaktighet, öppna och generösa diskussioner,
god sammanträdesetikett och förankring och återkoppling av diskussioner och beslut”.

Sammanträdesplan 2019
Enligt rådets anvisning ska rådet planera för sex möten per år. Två av tillfällena ska
reserveras för studiedag/seminarium, ett kring äldrefrågor och ett kring till
tillgänglighetsfrågor.
Datum:

Tid:

Beredning:

Torsdag 7 mars
Torsdag 25 april SENIORDAG
Torsdag 23 maj
Torsdag 3 oktober
Onsdag 23 oktober 60+MÄSSA
Torsdag 5 december

13:30-17:00
13:00-17:00
13:30-17:00
13:30-17:00
13:30-17:00

28 jan kl. 10
1 april kl. 9
6 maj kl. 10
16 sep kl. 10
11 nov kl. 10

Enligt rådets anvisning ska höstens dag genomföras med ett tillgänglighetstema vilket inte
60+Mässa är till 100 %. Mässan har dock inslag av tillgänglighet och intresset av mässan är
stort i rådet varför planeringen ligger kvar. Inslag av tillgänglighet på seniordagen kommer
att beaktas.

Val av representanter i rådets beredning
Kommunala rådet väljer följande personer till rådets beredningsgrupp:
Maj-Lis Burtus
Axel Gustafsson
Brita Maria Nordström
Anna-Riekje Niburg

Val av rådets pressreferent
Rådet ska välja en pressreferent. Uppdraget kommer att rotera med fördelningen 3 gånger
med representant från pensionärsorganisationerna och var fjärde gång med representant från
handikapporganisationerna. Pressreferent uppgift är att skriva ett pressmeddelande med
sammanfattning från mötet och kommunicera det med pressen.
Till mötets pressreferent väljs Ingemar Larsson.

Seniordag
Årets seniordag kommer att ske eftermiddagen torsdagen 25 april. Rådet önskar att dagen
genomförs på Andreasgården med tema: Teknik-Trygghet-Säkerhet. Förslag till inslag på temat
diskuteras. Rådets beredning uppdras arbeta fram program med praktiska lösningar, såsom
tider, fika, annonsering, i enlighet med föregående års seniordag.

Feriepraktik
Mora kommun erbjuder feriepraktik till ungdomar som är folkbokförda i Mora kommun och
som inför sommaren 2019 slutar årskurs 9 i grundskolan och årskurs 1 i gymnasieskolan. För
ungdomarna är feriepraktik en väg att få arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta
kontakter på arbetsmarknaden. För kommunens olika arbetsgivare är feriepraktik en möjlighet
att ge ungdomarna kunskap om olika arbeten och förhoppningsvis skapa ett intresse inför
framtida utbildnings-/yrkesval. Rådets organisationer kan enskilt eller tillsammans skicka in
förfrågan om att anställa feriepraktikanter. Arbetsgivare som anställer feriepraktikanter
erhåller ekonomisk ersättning samt förbinder sig att bära fullt arbetsgivaransvar, vilket bl.a.
innebär att under praktikperioden erbjuda relevanta arbetsuppgifter lämpliga för
minderåriga med utsedd handledare samt i övrigt följa arbetsmiljöverkets föreskrifter om
minderårigas arbetsmiljö. Ett arbetsområde som organisationerna framfört behov av är hjälp
med tekniska lösningar med datorer, läsplattor och telefoner.

Information från organisationerna
Carina Renhall informerar om att RSMH Ovansiljan kommer att flytta sin verksamhet till
Fridhemskyrkan. De kommer att medverka på Folkhögskolans omsorgsdag tisdag 12 mars.
Carina Jansson, HRF, frågar om kommunen har hörselombud/hörselinstruktör.
Tanken med syn- och hörselinstruktörer är i grunden att ge hjälp för självhjälp. Kommunens
hemtjänst ger den hjälpen till personer som fått insatsen godkänd. I övrigt är det landstinget som
ansvarar för syncentral och hörselvård.
Ingemar Larsson frågar om felplacerade busshållplatser. Frågan hänvisas till Dalatrafik.
Anna-Riekje Niburg, SKPF, informerar om att det kommer att bli en Äldredag i vecka 40 med
temat ”Bättre tänka efter före”.
Inger Höglund informerar om att Brottsofferjouren ordnar ett föredrag på kvällen 12
september. Föredragande är fd polischef Carin Götblad och ämnet är Våld i nära relation.

Information från socialnämndens
Socialnämndens ordförande Malin Höglund (M) och verksamhetsutvecklare Sofie Kalrot
informerar från socialförvaltningen.
Se hela presentationen på rådets sida på kommunens hemsida.
Malin Höglund informerar om Moras beslut om Lagen om valfrihet, LOV.
Se hela beslutsunderlaget för LOV på rådets sida på kommunens hemsida.

Information från kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) informerar om Mora kommuns strategi Hållbara
Mora.
Se strategi Hållbara Mora i sin helhet på rådets sida på kommunens hemsida.

