
 
 

 
 

Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan 

kommunen och ålders- och förtidspensionärernas organisationer inom 

kommunen. 

 

Syfte och verksamhetsområde 
Alvesta kommunala pensionärsråd ska  

▪ vara en resurs i arbetet med att bevaka och utveckla övergripande 

verksamhetsfrågor som berör pensionärer i Alvesta kommun  

▪ vara remissorgan i frågor som berör pensionärer 

▪ verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och 

förvaltningar 

▪ vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

▪ förstärka inflytandet i alla frågor som rör äldre  

▪ kunna initiera nya pensionärsfrågor för kommunen 

 

Kommunens företrädare ska informera pensionärsrådet om planer och 

förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör 

pensionärerna, och därmed inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets 

synpunkter och förslag har möjlighet att påverka ärendets handläggning i aktuell 

nämnd/styrelse. 

 

Pensionärernas representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för 

förändringar och förbättringar 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 
Varje lokal pensionärsorganisation som är ansluten till en riksorganisation ska 

ges möjlighet att vara representerad i pensionärsrådet med en ordinarie ledamot 

och en ersättare. Organisationer som ingår i det Kommunala pensionärsrådet 

utser själva en ordinarie ledamot vardera och en personlig ersättare för denne 

samt ansvarar för att vid förändringar meddela detta till rådets sekreterare. 

 

Kommunens ledamöter utses på följande sätt: 

▪ Omsorgsnämnden utser två ordinarie ledamöter samt personliga ersättare 

för dessa. Omsorgsnämnden utser även rådets ordförande. 

▪ Kommunstyrelsen, nämnden för arbete och lärande, nämnden för 

samhällsplanering och kultur- och fritidsnämnden utser en ledamot 

vardera samt personlig ersättare för denne. 

 



 
 

Representanter från andra föreningar och organisationer som driver verksamhet 

inom kommunen med syfte att tillvarata pensionärernas intresse kan, när 

särskilda skäl föreligger, inbjudas att delta i rådets överläggningar.  

 

Representanter för övriga samhällsorgan kan också inbjudas till rådet för 

information, diskussion eller samråd.  

 
Arbetsformer 
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till omsorgsnämnden. En tjänsteman 

från omsorgsförvaltningen fungerar som rådets sekreterare.  

 

Rådets arbete leds av ordföranden som utses av omsorgsnämnden. Rådet utser 

inom sig en vice ordförande, som vid behov övertar ordförandes befogenheter, 

samt deltar när dagordningen fastställs. 

 
Eftersom rådet inte är ett beslutande organ så omfattas inte rådet av 

Kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet, det 

vill säga de bestämmelser som reglerar det minsta antal ledamöter som måste 

vara närvarande för att fatta ett beslut. Rådets ställningstaganden och initiativ 

ska redovisas i protokoll som justeras inom två veckor efter mötesdatum av 

ordföranden och en ledamot från pensionärsorganisation. Det justerade 

protokollet delges rådets ledamöter samt eventuellt övriga berörda aktörer. 

 
Varje sammanträde med pensionärsrådet inleds med en uppföljning från 

föregående möte och avslutas med en sammanfattning. 

 
Pensionärsrådet bör sammanträda 4-6 gånger om året. 4 mötesdatum fastställs 

av pensionärsrådet vid årets sista sammanträde. Upp till 2 mötesdatum är rörliga 

och planeras in tidsmässigt utifrån vilka frågor och ärenden som uppkommer 

under årets gång. Extra sammanträde skall hållas vid särskilt behov eller om 

rådets ordförande, vice ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär 

det.  

 

Skriftlig kallelse jämte föredragningslista skall utsändas till rådets ledamöter 

samt till ersättare senast 14 dagar före rådets sammanträde. 

 
Ekonomi 
De av kommunen utsedda ledamöterna får ersättning enligt reglemente för 

förtroendeuppdrag.  

 
Reseersättning utbetalas från kommunen och utgår till representanter från 

pensionärsorganisationerna. 

  



 
 

 
 

Information om aktiviteter mm 
Kommunala pensionärsrådets ledamöter ska löpande få information om 

aktiviteter, utbildningar, evenemang och dylikt som kan vara av intresse för dem 

att delta i. Rådets sekreterare ansvarar för att tillhandahålla informationen. 

 
Ändring och fastställande av reglemente  
Ändring av reglemente kan initieras av Kommunala pensionärsrådet, 

omsorgsnämnden eller kommunstyrelsen. Reglemente för Kommunala 

pensionärsrådet ska fastställas av Kommunfullmäktige.  
 


