Reglemente
Pensionärsrådet

Fastställt av kommunfullmäktige 2019-11-25 § 304

Reglemente för pensionärsrådet
Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan
företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunen. Pensionärsrådet är ett
referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör pensionärer.

Syfte
Rådet skall ge pensionärer medinflytande och insyn i frågor som berör äldre.
Rådet ska verka för att bolag och nämnder bjuds in för att informera om sina verksamheter
och aktuella frågor.
Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor till styrelser och nämnder.
Rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning samt att
pensionärsorganisationerna är ett remissorgan i frågor som rör pensionärerna och är av
principiell betydelse.

Arbetsuppgifter
Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar i
samhällsinsatsernas utformning och organisation, som berör kommunen. Pensionärerna
ges, genom rådet, därmed större delaktighet i samhällets insatser samt att rådet kan ge
förslag på lösningar som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet.
Rådet ska informeras i så tidigt skede som möjligt så att rådets synpunkter kan inhämtas.
Vid bildande av arbetsgrupper i ärenden som rör pensionärer av principiell betydelse,
ska möjlighet ges till pensionärsrådet att utse representanter för delaktighet i dessa
grupper.

Sammansättning
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till social- och omsorgsnämnden.
Riksorganisation för pensionärer eller lokal förening som bedriver organiserad verksamhet
inom kommunen, har möjlighet till representation i rådet.
Antalet ledamöter/ersättare i rådet bestäms av det antal organisationer som representeras
och dessas medlemstal. Alla kvalificerade organisationer i kommun tilldelas en plats. Större
organisationer tilldelas fler plats efter medlemstal, plats nr 2 vid 400 medlemmar, plats 3 vid
800, 4 vid 1200 och så vidare.
Social- och omsorgsnämnden utser politiska ledamöter 2 ordinarie och 2 ersättare.
Kommunstyrelsen utser ett kommunalråd som ordförande och pensionärsrepresentanterna
utser, inom sig, vice ordförande.

Organisation och arbetsformer
Social- och omsorgsnämnden tillhandahåller sekreterare i rådet.
Rådet skall sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde ska hållas i
anslutning till kommunens budget.
En arbetsgrupp med en medlem från var och en av pensionärsorganisationerna tar
tillsammans med ordförande fram en verksamhetsplan/verksamhetsberättelse för
kommande verksamhetsår samt att sammanträdesdatum fastslås årsvis.
Extra sammanträde ska hållas om mer än hälften av ledamöterna, ordförande eller vice
ordförande begär det.
Vid behov adjungeras förtroendevalda och tjänstepersoner in från berörda verksamheter.
Skriftlig kallelse, föredragningslista och handlingar, utsänds till rådets ledamöter, samt för
kännedom till rådets ersättare, senast 14 dagar före rådets sammanträde.
Vid sammanträdena förs protokoll, som skall justeras av ledamot från
pensionärsorganisation.
Protokoll skall delges ledamöter och ersättare i pensionärsrådet och berörda i styrelser och
nämnder samt anslås på kommunens anslagstavla.

Ekonomi
Reseersättning utgår till pensionärsorganisationernas representanter.
Pensionärsorganisationerna erhåller ett av fullmäktige fastställt belopp per medlem till
sociala aktiviteter riktade till äldre boende inom äldreomsorgen. (enligt KF 2018-06-18, § 82)

Utbildning
Utbildning och information till rådets ledamöter planeras gemensamt av pensionärsrådet.
En gång per år ska rådet ges tillfälle till utbildning/studiebesök.

Fastställelse
Reglemente för pensionärsrådet skall fastställas av kommunfullmäktige.

Ändring av reglemente
Ändring av reglemente kan aktualiseras av pensionärsrådet, social- och omsorgsnämnden
eller kommunstyrelsen.

