
 

   

 
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING  

  
Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-29, § 243 
  
Gäller fr o m 2016-01-01 
________________________________________________________________  
  
  
Reglemente för pensionärsrådet  
  
Allmänt  
 
Enligt socialtjänstlagens 5 kapitel 4 § ska socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att 
äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).  Enligt 6 § ska 
kommunen planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med 
regionen samt andra samhällsorgan och organisationer. I rådet ingår företrädare för olika 
pensionärsorganisationer.   
 
Rådets roll  
 
Pensionärsrådet är ett viktigt organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information 
mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelse och nämnder. Om 
rådet ska kunna få reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och få sina synpunkter 
beaktade behöver rådet få handlingar i god tid före beslut.  
  
Syfte  
 
• Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.  
• Rådet ska verka för att de frågor som rör äldre beaktas i nämndernas verksamhets-

planering.  
• Rådet kan i nämnder och styrelser initiera nya frågor som berör äldre personer som grupp. 
• Rådet ska ges möjlighet att lämna synpunkter i viktiga frågor som berör äldre personer 

som grupp.  
• Rådet ska vara ett forum för opinionsbildning, kunskapsspridning och andra frågor som 

berör äldre personer.  
  
Arbetssätt 
 
Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av samhälls-
insatsernas utformning och organisation som berör äldre personer. Synpunkter och förslag 
ska inhämtas i så tidigt skede att dessa kan påverka ärendets handläggning i aktuell 
nämnd/styrelse. Äldre personer får därmed genom rådet en större delaktighet i samhällets 
insatser.  
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Pensionärsorganisationernas representanter har i rådet möjligheter att aktivt arbeta för 
förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till 
lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör äldres möjligheter till en god 
livskvalitet. Således ska pensionärsrådet vara ett referensorgan i frågor som rör äldre som 
grupp. Organisationernas representanter är viktiga bärare av information ut till sina 
föreningsmedlemmar. 
  
 Pensionärsrådets sammansättning  
 
1. Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till omsorgsnämnden.  
2. Respektive nämnd/styrelse utser ledamöter och ersättare enligt följande fördelning:      

- Omsorgsnämnden 2 ledamöter och 2 ersättare.   
- Kommunstyrelsen, medborgarnämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 
kulturnämnden samt servicenämnden 1 ledamot och 1 ersättare vardera.  

3. Riksorganisation för pensionärer som genom sin lokalförening bedriver organiserad 
verksamhet inom kommunen ska, efter beslut i omsorgsnämnden, erbjudas vara 
representerad i rådet.  

4. Varje pensionärsorganisation utser en ledamot samt ersättare för varje påbörjat 500-tal 
medlemmar.  

5. De pensionärsorganisationer som ingår i pensionärsrådet ska, före mars månads utgång, 
till rådets sekreterare lämna uppgifter om vilka ledamöter och ersättare de valt till att 
representera dem.  

 
Organisation och arbetsfrågor 
 
Ordförande i pensionärsrådet är ordföranden i omsorgsnämnden.  
Vice ordförande i pensionärsrådet utses av rådets ledamöter på förslag från samtliga 
representerade pensionärsorganisationer. Val av vice ordförande genomförs vid rådets första 
sammanträde efter valåret. 
Till sekreterare i pensionärsrådet utses en tjänsteman.  
  
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger om året, varav ett sammanträde ska hållas i 
anslutning till kommunens budgetbehandling. Extra sammanträde ska hållas om rådets 
ordförande, vice ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.  
  
Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsänds till rådets ledamöter och ersättare senast   
14 dagar före rådets ordinarie sammanträde.  
  
Förslag till förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar och beslutsunderlag 
ska delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att vidare information och 
behandling underlättas.  
  
Vid sammanträden förs protokoll justerat av ledamot från pensionärsorganisationerna. 
Protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Protokollsutdrag tillställs dem som 
är berörda av protokollförda beslut. Fullständiga protokoll ska delges ledamöter och ersättare 
i rådet, omsorgsnämnden och berörda nämnder, samt i kommunen verksamma 
pensionärsföreningar.  
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Arvode och reseersättning 
 
Till kommunens tjänstgörande ledamöter utgår arvode och resekostnadsersättning enligt av 
kommunfullmäktige fastställda Arvodesbestämmelser för förtroendevalda.  
Till pensionärsorganisationerna utgår endast resekostnadsersättning till och från 
sammanträdena enligt kommunens reglemente.  
  
Ändring av reglemente  
  
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av pensionärsrådet, kommunstyrelsen och 
omsorgsnämnden.  
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