REGLEMENTE FÖR PENSIONÄRSRÅDET I YDRE 1(2)
Fastställt av kommunfullmäktige 1998-12-14 § 64 dnr 1998/111

Allmänt
Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan
kommunen och pensionärernas organisationer inom kommunen.
Pensionärsrådet skall bidra till att skapa ett kontinuerligt samarbete mellan kommunen
och pensionärsorganisationerna i Ydre.
Pensionärsrådet är inte beslutande utan skall vara ett remissorgan och referensorgan
med överläggningsrätt och med uppgift att vara rådgivande i frågor som särskilt berör
ålders- och förtidspensionärer.
Rådet skall genom informationsutbytet stödja kommunen i dess arbete att främja
förutsättningarna för goda bostäder och goda miljöer för bl a äldre kommuninvånare,
samt verka för att en bra och lättåtkomlig äldreservice tillhandahålls.

Rådets uppgifter
Kommunen skall i pensionärsrådet samråda och informera om sin verksamhet,
planerade förändringar m m som har eller kan få betydelse för kommunens
pensionärer. Kommunen skall genom pensionärsrådet inhämta
pensionärsorganisationernas synpunkter samt samråda med dem i ett tidigt skede av
beredningsprocessen i frågor som särskilt berör de äldre i samhället. Rådet skall som
remissorgan yttra sig i aktuella frågor som berör äldre och handikappade.
Pensionärsorganisationerna skall i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för
förändringar i den kommunala verksamheten. De skall informera om och ge förslag till
lämpliga anpassningar av de verksamhetsutbud som berör de äldres förhållanden i
samhället.

Rådets sammansättning
Rådet skall bestå av två av kommunfullmäktige utsedda ledamöter och två personliga
suppleanter, valda för tid som sammanfaller med mandattiden för kommunala
nämnder och styrelser. Kommunens förtroendevalda i rådet skall representera de
kommunala nämnder och styrelser, vars ansvarsområden särskilt innefattar
pensionärernas förhållanden. De inom kommunen verksamma pensionärsföreningarna
skall representeras av vardera en ledamot. För denne bör suppleant utses. De
riksomfattande pensionärsorganisationerna med verksamhet i Ydre skall dessutom
representeras av ytterligare en ledamot med en suppleant. Närvarorätt och yttranderätt
tillkommer även suppleanter.
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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 också
inbjudas till rådet för information, diskussion och samråd.
Arbetsformer
Rådets arbete leds av ordföranden, och vid dennes frånvaro av vice ordföranden.
Ordföranden utses av kommunfullmäktige, och vice ordföranden väljs inom
pensionärsrådet.
Beredning av ärenden kan ske i ett särskilt utskott. Rådet beslutar om formerna för
denna beredning.
Kommunens socialförvaltning svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet.
Rådet är ett referensorgan. Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras
inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.
Rådet sammanträder minst fyra gånger per år eller oftare om någon särskild fråga
påkallar samråd med eller information i rådet. Ordföranden skall sammankalla rådet
till extra möte om minst en av pensionärsorganisationerna begär detta. Datum för
ordinarie sammanträdesdagar bör fastställas vid föregående års sista möte.
Rådets ställningstaganden, synpunkter och initiativ skall protokollföras och delges
rådets ledamöter, samt berörda nämnder. Protokollet justeras av ordföranden och en
ledamot, utsedd bland pensionärsföreningarnas ledamöter i rådet.

Kallelse med förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt ev
handlingar skall delges rådets ledamöter minst 10 dagar före sammanträdet och på så
sätt att vidareinformation och beredning underlättas.
Ekonomi
Pensionärsorganisationernas representanter i rådet utses av och representerar sina
organisationer. De omfattas därför inte av kommunens regler för ersättning till
förtroendevalda.
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