
Svedala Kommuns    4:13 
Författningssamling    1(3) 
 
 
 

Reglemente för pensionärsrådet i Svedala kommun 
___________________________________________________________ 
 
antagen av kommunfullmäktige 2015-09-15, § 117 2015-10-01 
                                                          

§ 1 Syfte 
 
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningar för 
goda levnadsförhållanden bl a för äldre och i nära samverkan med organisationer 
främja goda miljöer i kommunen. 
 
Kommunens mål för äldreomsorgen bör fastställas i samråd med företrädare för 
pensionärernas organisationer inom kommunen. 
 
Pensionärsrådet ska vara ett referensorgan för samråd och ömsesidig information 
mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna. Således ska 
pensionärsrådet vara ett referensorgan och vid behov ett remissorgan i frågor som 
rör pensionärer. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra 
sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas. 
 
Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunalla-
gens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet. 

§ 2 Rådets uppgifter 
 
Pensionärsrådet är ett samrådsorgan till kommunens styrelser och nämnder i 
frågor som särskilt berör pensionärer. I dessa frågor ska styrelser, nämnder och 
förvaltningar lämna information och bereda rådet tillfälle att avge yttrande. 
Exempel på sådana ärenden är: 
• resursfrågor inom äldreomsorgen 

• planeringen för äldreomsorgen 

• större verksamhets- och organisationsförändringar inom äldreomsorgen 

• taxor och avgifter som särskilt avser äldre och pensionärer 

• planer för kollektivtrafik 

• regler för färdtjänst 

• detaljplaner som berör verksamhet för pensionärer 

• översiktsplaner 
Rådet äger ta erforderliga initiativ för att föra fram synpunkter och beslut inom sig 
i aktuella ärenden. 
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§ 3 Pensionärsrådets sammansättning 
 
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. Pensionärsrådet ska 
bestå av det antal ledamöter som väljs av de pensionärsorganisationer som finns i 
Svedala kommun och som är anslutna till riksorganisation med central överlägg-
ningsrätt. 
 
Pensionärsorganisationerna fördelar platserna mellan sig i proportion till antalet 
medlemmar, vilka ska vara mantalsskrivna i kommunen, i respektive organisation. 
Organisationerna äger rätt att utse en ledamot för varje påbörjat 200-tal medlem-
mar, dock högst fyra ledamöter från varje organisation. Detta innebär att (jan 
2015) nio ledamöter utses, varav fyra från PRO samorganisation, tre från SPF 
Club 73 och två från SKPF. Varje organisation utser ersättare till ett antal av 
hälften av ordinarie ledamöter, dock ska varje organisation utse minst en ersättare. 
 Detta innebär att f n utser PRO samorganisation två ersättare, SPF Club 73 två 
ersättare och SKPF en ersättare. Respektive organisation utser själva sina 
representanter och anmäler valet till socialnämnden. Pensionärsrådet väljer inom 
sig ordförande och vice ordförande i rådet och anmäler detta till kommunfullmäk-
tige. 
 
Socialnämndens ordförande och andre vice ordförande är ordinarie adjungerande 
ledamöter i pensionärsrådet. Socialnämnden utser ersättare för dessa. 
Ersättarna tjänstgör endast då ordförande eller 2:e vice ordförande är förhindrade 
att delta i pensionärsrådets sammanträde. Ersättarna erhåller kallelsen för 
kännedom. 

§ 4 Beredningsgrupp 
 
Rådet har möjlighet att utse en beredningsgrupp. Gruppens uppgift är att bereda av 
rådet remitterade ärenden samt utgöra ett kontaktorgan till pensionärsorganisat-
ionerna. Beredningsgruppen är inget beslutsorgan. Beslut i sakfrågor fattas i 
pensionärsrådet. Protokoll förs inte vid beredningsgruppens sammanträden.  

§ 5 Protokoll, kallelse 
 
Vid sammanträde ska föras protokoll, som justeras av ordföranden jämte en 
utsedd ledamot. 
 
Skriftlig kallelse jämte föredragningslista, handlingar och beslutsunderlag delges 
rådets ledamöter och ersättare senast sju dagar före rådets sammanträde. 
 
Protokollsutdrag tillsänds dem som är berörda av protokollförda beslut. Protokoll 
ska delges ledamöter och ersättare i rådet, samt socialnämnden. 
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§ 6 Ekonomi m m 
 
Pensionärsrådet har rätt att av verksamhetsområde Vård och omsorg få hjälp med 
• sekreterarhjälp vid rådets sammanträden 

• sammanträdeslokal 

• kallelser och handlingar till rådets sammanträden 

• skrivelser, protokoll och distribuering samt 

• utbildning för rådets ledamöter 
 
Till pensionärsrådets ledamöter och ersättare ska utgå arvode och traktamente 
enligt kommunens reglemente rörande sammanträdesersättning till kommunalt 
förtroendevalda i Svedala kommun. Reglerna är även tillämpliga för de ledamöter 
och ersättare i pensionärsrådet som är bosatta utanför kommunen. 

§ 7 Ändringar 
 
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras i socialnämnden eller pensionärsrå-
det. Därefter sker det slutliga beslutet i kommunfullmäktige. 
 
 

___________________ 
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