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§ 1 Allmänt 

 
Kommunala pensionärsrådet är ett till kommunstyrelsen knutet organ för samråd och 
ömsesidig information mellan ålders- och folkpensionärernas organisationer å ena sidan och 
kommunens nämnder och styrelser å andra sidan.  
 
Kommunen skall informera rådet om planer för förändringar av samhällsinsatsernas 
utformning och organisation som berör pensionärskollektivet och därvid inhämta 
synpunkter från rådet i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka 
ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. Därigenom ges pensionärerna genom 
rådet en större delaktighet i samhällets insatser. 
 

§ 2 Rådet uppgifter 

 
Pensionärerna kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De 
kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som 
berör äldres förhållanden i samhället. Således skall kommunala pensionärsrådet vara ett 
referensorgan med överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer. Det är därför angeläget 
att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas. 
 

§ 3 Rådets sammansättning 

 
Pensionärsrådet består av 16 ledamöter och 16 ersättare vilka skall vara bosatta i 
kommunen. 13 ledamöter och 13 ersättare utses av pensionärsorganisationerna verksamma i 
kommunen, de pensionärsorganisationer som är företrädda i rådet skall vara öppna för alla 
pensionärer, vara riksomfattande och ha en verksamhet inriktad på att tillvarata 
pensionärernas intressen.  
 
Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i rådet. Ersättare är kommunstyrelsens 
vice ordförande. Kommunstyrelsen ska utse en kommunstyrelseledamot jämte ersättare till 
rådet från oppositionen.  
 
Socialnämnden skall utse en ledamot jämte ersättare till rådet. Ordinarie ledamot ska utses 
från majoriteten och ersättare utses från nämndens opposition. Ersättare har närvarorätt. 
 
Ersättare för ordföranden Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett 
helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till tjänsteår mest erfarna 
ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl 
är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
Rådet sekreterare utses av kommunchefen. 

§ 4 Utskott och samarbetsorgan 

 
Pensionärsrådet utser inom sig ett arbetsutskott med uppgifter att förbereda ärenden och 
utarbeta förslag till beslut som skall föreläggas rådet. Arbetsutskottet kan i brådskande fall 
avge yttrande till berörda organ inom kommunen. 
 



 
Arbetsutskottet skall bestå av rådets ordförande, samt tre ledamöter jämte ersättare för 
dessa. Pensionärsrådet får vid behov till sig adjungera representanter från annat kommunalt 
organ eller andra personer i vissa frågor och för vissa sammanträden eller träffar. 
 

§ 5 Arbetsformer 

 
Pensionärsrådet sammanträder minst fyra gånger per år på dag och tid som rådet bestämmer 
eller i övrigt när ordförande eller minst fem ledamöter anser att det behövs. Vidare äger fem 
av rådets medlemmar rätt att påkalla förhandling i ärende som är av vikt för rådets 
verksamhet. 
 
Skriftlig kallelse utfärdas av ordföranden och skall vara ledamöter och ersättare tillhanda i så 
god tid och på sådant sätt att vidare information och beredning underlättas. 
Föredragningslista och till ärendena hörande handlingar skall bifogas kallelsen. 
 
Vid sammanträde föres protokoll som justeras av ordföranden jämte en av rådet utsedd 
ledamot. 
 
Fullständiga protokoll skall delges ledamöter och ersättare i rådet, kommunstyrelsen, 
socialnämnden samt i kommunen verksamma pensionärsföreningar. Protokollsutdrag delges 
dem som är berörda av protokollintagna beslut. 
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 

§ 6 Arvode och ersättning 

 
Sammanträdesarvode och reseersättning utgår till ledamöter och tjänstgörande ersättare 
med samma ersättning som förtroendevalda vad gäller pensionärsrådets sammanträden och 
arbetsutskott. Ej tjänstgörande ersättare får halv ersättning.  
 
Vid uppdrag för rådets räkning utbetalas endast reseersättning. Andra ersättningar kan ej 
utgå. 
 

§ 7 Ikraftträdande 

 
Detta reglemente fastställs av kommunfullmäktige och träder i kraft när beslutet vunnit laga 
kraft. 
 
Revidering i detta reglemente kan aktualiseras i det kommunala pensionärsrådet och i 
kommunstyrelsen, men fastställs genom beslut i kommunfullmäktige. 
 
Ändringar i fastställt reglemente skall godkännas av kommunfullmäktige. Tvist om tolkning 
av detta reglemente avgöras av kommunstyrelsen. 
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