
 
 

 
  

 

 

 Dnr KS 2018.178 

  

 

REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET I 

PERSTORPS KOMMUN 
 

Antaget av kommunfullmäktige 2018-09-19 

Ersätter tidigare reglemente antaget av kommunfullmäktige 2010-05-19, § 37. 

 

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 

information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser 

och nämnder. 

 

SYFTE 

Rådet skall 

- bidra till att förstärka inflytandet för äldre i alla frågor av särskild vikt för denna 

grupp, 

 

- vara delaktigt vid förberedelser inför upphandling av vårdgivare, 

 

- verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering, 

 

- vara ett remissorgan i frågor av större vikt för pensionärerna samt 

 

- vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

 

Rådet får initiera nya pensionärsfrågor genom skrivelse till ansvarig nämnd eller via 

anteckning i rådets protokoll som delges berörd nämnd. 

 

Ordförande får kalla ansvarig tjänsteman att komma till ett rådsmöte för att informera om 

viss angelägen fråga för de äldre. 

 

RÅDETS UPPGIFTER 

Kommunens företrädare skall informera rådet om planer och förändringar av 

samhällsinsatsernas utformning och organisation som direkt berör pensionärerna och 

därmed inhämta synpunkter i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan 

påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/styrelse. 

 

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den 

kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar 

av det serviceutbud som direkt berör äldres möjligheter till en god livskvalitet. Således skall 

kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som 

direkt rör pensionärer.  

 

RÅDETS SAMMANSÄTTNING 

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. 

 

Rådets arbete leds av ordföranden, som skall vara utsedd av kommunstyrelsen. Rådet kan 

inom sig utse en vice ordförande, som vid behov övertar ordförandens befogenheter. Vice 

ordföranden utses bland företrädarna för pensionärsorganisationerna. 
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Kommunen utser fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare, varav två ordinarie och två 

ersättare från kommunstyrelsen och två ordinarie och två ersättare från socialnämnden. 

 

Pensionärsorganisationerna utser sex ordinarie ledamöter och sex ersättare med fördelning 

enligt överenskommelse mellan pensionärsorganisationerna. 

 

Mandattiden för ledamöter och ersättare i rådet är fyra år och följer mandattiden för 

förtroendevalda vid allmänna val. 

 

Ersättare har närvarande- och yttranderätt vid rådets sammanträden men ingen 

beslutanderätt i andra fall än när ersättaren tjänstgör i stället för  frånvarande ordinarie 

ledamot. 

 

BEREDNINGSUTSKOTT  

Rådet äger rätt att inrätta ett beredningsutskott som då skall bestå av representanter för 

pensionärsorganisationerna. 

 

ÄRENDEBEHANDLING 

Rådet äger inte rätt att behandla ärenden rörande enskilda personer.  

 

RÅDETS FORMELLA STÄLLNING 

Rådet är ett referensorgan och inte en kommunalt vald nämnd med beslutsbefogenheter. 

Rådets verksamhet regleras därmed inte av kommunallagens bestämmelser avseende 

arbetsformer och beslutsförhet  

m. m. 

 

SAMMANTRÄDEN 

Rådet sammanträder två gånger per år. Härutöver kan rådet kallas till extra sammanträde 

om så erfordras. 

 

Socialnämnden ansvarar för sekreterarfunktionen vid rådets möten. 

 

Protokoll från sammanträde skall finnas utlagt på kommunens hemsida senast fyra veckor 

efter sammanträdet. 

 

Rådets ledamöter skall senast 21 dagar före varje ordinarie sammanträde till 

ordföranden/sekreteraren anmäla vilka ärenden de önskar ta upp på dagordningen till 

sammanträdet. 

 

Kallelsen skall utsändas senast en vecka före sammanträdet.  

 

EKONOMI 

Pensionärsorganisationernas representanter i rådet utses av och representerar sina 

organisationer. De omfattas därför inte av kommunens regler för ersättning till 

förtroendevalda. 

 

ANTAGANDE AV REGLEMENTE 

Reglemente för rådet skall fastställas av kommunfullmäktige. 

 

Ändringar av reglementet kan aktualiseras av pensionärsrådet, kommunstyrelsen eller 

socialnämnden. 


