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Reglemente för kommunala
pensionärsrådet

REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET I ASKERSUNDS KOMMUN

§1
Kommunala pensionärsrådet är ett organ med överläggnings- och remissrätt mellan företrädare för
pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder när de handlägger och beslutar i
ärenden som rör pensionärernas ekonomiska situation, sociala trygghet med omvårdnad och de
miljömässiga förhållanden som skapar tillgänglighet och säkerhet i samhället.
Kommunens företrädare skall informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas
utformning och organisation så att överläggningar kan föras i ett så tidigt skede att rådets synpunkter
och förslag kan påverka ärendenas handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.
Pensionärernas representanter kan i rådet ge förslag till lämpliga åtgärder i det serviceutbud och den
miljö som krävs för att ge pensionärerna en god livskvalitet.
Kommunala pensionärsrådet skall således vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som
berör pensionärer.
§2
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden och består av tolv ledamöter och lika antal
ersättare, vilka skall vara bosatta i kommunen. Mandatperioden motsvarar den mandatperiod som
gäller för kommunens nämnder.
Tio ledamöter och tio ersättare utses i samråd av de pensionärsorganisationer som är verksamma inom
kommunen samt två ledamöter och två ersättare av socialnämnden.
Kommunstyrelsens ordförande eller ersättare för denne är adjungerad till rådet.
De pensionärsorganisationer som är företrädda i rådet, skall vara riksomfattande och ha en verksamhet
inriktad på att tillvarata pensionärernas intressen.
Socialnämnden utser ordförande. Pensionärsrådet utser inom sig vice ordförande. Socialnämnden utser
sekreterare.
Pensionärsrådet utser inom sig fyra ledamöter varav en är vice ordförande i rådet med uppgift att
tillsammans med rådets ordförande förbereda rådets sammanträden.
Pensionärsrådet kan utse beredningsgrupper för särskilda arbetsuppgifter eller ärenden och får vid
behov adjungera representanter från annat kommunalt organ eller andra personer i vissa frågor och för
vissa sammanträden eller träffar.
§3
Skriftlig kallelse utfärdas av ordföranden och skall på ett lämpligt sätt lämnas till ledamöter och
ersättare senast nio dagar före sammanträdet. Föredragningslista och till ärendena hörande handlingar
skall bifogas kallelsen.

§4
Pensionärsrådet sammanträder minst fem gånger per år på dag och tid som rådet bestämmer eller i
övrigt när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av ledamöterna begär detta.
Vid sammanträdet förs protokoll justerat av ledamot från pensionärsorganisationerna.
§5
Sammanträdesersättning utgår inte till pensionärsorganisationernas ledamöter och ersättare.
Reseersättning och traktamente utgår dock enligt det av kommunen fastställda reglementet för de
förtroendevalda.
Ledamöter i pensionärsrådet skall erhålla utbildning likvärdig den som erbjuds nämndledamöter i
kommunen, dock minst en gång per år.
§6
Detta reglemente skall för att vinna giltighet fastställas av kommunfullmäktige. Ändringar i fastställt
reglemente skall godkännas av kommunfullmäktige.
Ändringar av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala pensionärsrådet, socialnämnden och
kommunstyrelsen.
Tvist om tolkningen av detta reglemente avgörs av kommunstyrelsen.
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