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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2016.74
Datum: 2016-04-13
Verksamhetschef Äldreomsorg Ann-Sofie Borg
E-post: Ann-Sofie.Borg@ale.se
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Revidering av styrdokument för brukarråden
2013 beslutade omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden om ett styrdokument för brukarråden,
Brukarrådens funktion och uppgift. Dokumentet reglerar bland annat syfte och målsättnings med
brukarråden, de ekonomiska ramarna, rådens organisation, arbetsformer och uppgifter.
Representanter från pensionärsorganisationerna som ingår i brukarråden har lyft ett behov av att
förtydliga vissa delar i detta dokument. Revideringarna har presenterats och diskuterats på
kommunala pensionärsrådet.
Sektorns bedömning är att föreslagna revideringar förtydligar brukarrådens organisation och
arbetsformer och kan underlätta det fortsatta arbetet i råden.
Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta föreslagna revideringar.

Ann-Sofie Borg
Verksamhetschef Äldreomsorg

Hanna Hogström
Planeringssekreterare

Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-04-132016-04-12.
Bilaga, Brukarrådens funktion och uppgift

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Enhetschefer särskilt boende
Enhetschefer hemtjänst

För kännedom
Kommunala pensionärsrådet
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Bakgrund
2013 beslutade omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden om ett styrdokument för brukarråden,
Brukarrådens funktion och uppgift. Dokumentet reglerar bland annat syfte och målsättnings med
brukarråden, de ekonomiska ramarna, rådens organisation, arbetsformer och uppgifter.
Representanter från pensionärsorganisationerna som ingår i brukarråden har lyft ett behov av att
förtydliga vissa delar i detta dokument. Revideringarna/förtydliganden är markerade med röd text i
bilagt dokument.
Samråd/samverkan
Förändringarna har presenterats och diskuterats på kommunala pensionärsrådets möte 2016-04-11.
Den synpunkt som framkom under mötet har arbetats in i bilagt dokument.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
De föreslagna revideringarna bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.
Ärendets kommunikationsbehov
Samtliga brukarråd berörs av revideringarna och det reviderade dokumentet bör tas upp på
nästkommande möte i samtliga brukarråd.
Sektorns bedömning
Sektorns bedömning är att föreslagna revideringar förtydligar brukarrådens organisation och
arbetsformer och kan underlätta det fortsatta arbetet i råden.
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