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B 11
REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
SYFTE
Kommunens pensionärsråd skall vara ett organ för överläggning och samråd före beslut och
ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas
riksorganisationer.
Pensionärsrådet har som remiss- och referensorgan inte ställning som kommunal nämnd eller
styrelse. Rådet är dock en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas av
kommunens beslut. Det är därför nödvändigt att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina
uppgifter och att dess synpunkter beaktas.
UPPGIFTER/VERKSAMHETSOMRÅDE
Kommunalt pensionärsråd skall organiseras för hela kommunen. Kommunen skall i
pensionärsrådet samråda före beslut, informera om sin verksamhet, informera om
budgetfrågor, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få
aktualitet för kommunens pensionärer.
Kommunen ges genom rådet möjlighet att få pensionärsorganisationernas synpunkter samt att
samråda med dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser.
Pensionärerna ges genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. Pensionärernas
representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den kommunala
verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det
verksamhetsutbud som berör de äldres förhållanden i samhället.
RÅDETS SAMMANSÄTTNING
Rådet skall vara organisatoriskt knutet till kultur- och fritidsnämnden. Kommunens
förtroendevalda representerar de kommunala nämnder och styrelser, vars ansvarsområden
innefattar pensionärernas förhållanden.
Pensionärerna skall i rådet representeras genom företrädare för pensionärsorganisationer av
riksomfattande karaktär, öppna för alla.
Varje förening har rätt att utse två representanter i rådet. Vid förfall för representant utser
vederbörande förening själv ersättare för denne/denna.
Kommunstyrelsen utser som kommunala representanter i rådet för varje mandatperiod sju
ledamöter.
För övrigt adjungeras andra personer beroende på ärendets art.
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Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom kommunen med syfte att
tillvarata pensionärernas intressen kan när särskilda skäl föreligger inbjudas att delta i rådets
överläggningar. Representanter för övriga samhällsorgan kan inbjudas till rådet för
information, diskussion eller samråd. Rådet bör vidare beredas möjlighet att träffa andra
förtroendevalda och anställda.
ARBETSFORMER
Rådets arbete leds av ordföranden, som bör vara ledamot av kommunstyrelse eller kultur- och
fritidsnämnden. Rådet kan vid behov inom sig utse vice ordförande, som då övertager
ordförandens befogenheter.
Rådet kan överlåta vissa funktioner till ett arbetsutskott, som utses inom rådet. I utskottet
ingår ordföranden samt en representant för varje pensionärsförening. Arbetsutskottet kan, när
behov föreligger, kalla rådet till sammanträde.
Kommunen utser förvaltning som svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet.
Pensionärsrådet är ett remiss- och referensorgan. Rådet behöver inte ha enhetlig uppfattning
och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.
Rådet sammanträder vid behov eller minst fyra gånger per år. Datum för sammanträdesdagar
bör fastställas vid årets början.
Vid rådets sammanträden bör någon ledamot av såväl kommunstyrelse som kultur- och
fritidsnämnd närvara och informera i sådana frågor, som berör kommunens pensionärer.
Rådets ställningstaganden skall redovisas genom protokoll efter varje sammanträde och
delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt övriga berörda
nämnder. Alla förslag och yrkanden som framkommer skall redovisas.
Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och
beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter i så god tid och på ett sådant sätt att
vidareinformation och beredning underlättas.
För att få bredare förankring skall kultur- och fritidsnämnden arrangera särskilda konferenser
minst en gång per år. Därigenom ges rådet möjlighet att samla också andra organisationer
med verksamhet för äldre, exempelvis bildningsförbund och studieorganisationer, andra
huvudmäns företrädare liksom enskilda personer med intresse för rådets uppgifter.
FINANSIERING
Varje nämnd svarar för ersättning till sina representanter. Kultur- och fritidsnämnden svarar
dessutom för pensionärsföreningarnas representanter.
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