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1 § Pensionärsrådets uppgifter 

 
Det kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan 
pensionärernas organisationer och kommunen. 

 
Pensionärsrådet skall 

 
• verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i den kommunala planeringen 

 
• initiera frågor som kan vara av betydelse för pensionärerna i kommunen 

 
• vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

 
• skall regelmässigt ges utrymme att delta i omsorgsnämndens planering vad avser budget, mål, 

organisationsfrågor, verksamhetsplaner eller andra frågor av väsentlig art som är av betydelse 
för pensionärer 

 
• skall beredas tillfälle att yttra sig i ärenden som pensionärsrådet kan ha anledning att lämna 

synpunkter på 
 
• ge representanter från pensionärsrådet möjlighet att delta i referensgrupper som tillsätts inom 

omsorgsförvaltningen i frågor som särskilt rör pensionärerna dock skall frågor som rör enskilda 
personer inte behandlas i pensionärsrådet 

 
 
2 § Sammansättning 

 
Kommunen utser tre ledamöter och tre ersättare i pensionärsrådet. Av de tre utser omsorgsnämnden 
två ledamöter, ordförande och en ledamot samt två ersättare. Fördelningen av dessa ska vara lika 
mellan majoritet och opposition. Kommunstyrelsen utser en ledamot och en ersättare. 

 
Ordförande i pensionärsrådet skall vara omsorgsnämndens ordförande och vice ordförande utses av 
pensionärsorganisationerna. 

 
De i Kristianstads kommun verksamma pensionärsorganisationerna utser tolv ordinarie och tolv 
ersättare att representera dem i pensionärsrådet. 
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Pensionärsorganisationernas ledamöter och ersättare enligt nedan: 
PRO 4 ledamöter + 4 ersättare 
SPF Seniorerna 4 ledamöter+ 4 ersättare 
SKPF 3 ledamöter + 3 ersättare 
RPG 1 ledamot + 1 ersättare 
Uppgifter på de i pensionärsrådet ingående organisationerna samt ordinarie ledamöter och ersättare 
lämnas till pensionärsrådets sekreterare. 

 
Pensionärsrådet utser en tjänsteman från omsorgsförvaltningen till sekreterare. 

Mandatperioden för pensionärsrådet är densamma som den som gäller för kommunens nämnder. 
 

 
3 § Arbetsformer 

 
Pensionärsrådet sammanträder sex gånger per år. 

Ordföranden äger rätt att kalla till extra sammanträde. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen upprättas i samråd med pensionärsrådets vice ordförande.  

 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

 
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 
som får närvara vid sammanträdet senast två veckor före sammanträdesdagen. 

 
Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. I ärenden som berör 
planeringen av eller förändringar i nämndens verksamhet skall underlag bifogas kallelsen. 

 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 
Ordinarie ledamot vidtalar själv ersättare vid förhinder. 

 
En gång per år kallar ordföranden till ett vidgat forum, pensionärsforum, med pensionärsrådets 
ledamöter och ersättare samt vardera en representant från varje pensionärsförening i kommunen, 
tillhörande organisationer representerade i pensionärsrådet. 

 
En sådan sammankomst kan också innehålla annan aktuell information och utbildningsinslag. 

 
Det åligger respektive pensionärsförening att efter kallelse till pensionärsforum till pensionärsrådets 
sekreterare anmäla respektive organisations deltagare. 
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Pensionärsrådets protokoll skickas för kännedom till ordinarie ledamöter och ersättare samt till 
omsorgsnämnden och kommunstyrelsen. 
 

 
4 § Arvoden och ersättningar 

 
Sammanträdesarvode och andra ersättningar utgår till de av kommunen valda ledamöterna enligt det 
kommunala arvodesreglementet. Ledamöter till pensionärsråd som utsetts av pensionärsorganisa- 
tionerna ersätts på samma sätt. Tjänstgörande ersättare ersätts enligt samma regler. Övriga ersättare 
har närvarorätt men erhåller ingen ersättning.   
 
Vid pensionärsforum utgår reseersättning enligt de grunder som fastställts för kommunens 
arbetstagare. 


	1 § Pensionärsrådets uppgifter
	2 § Sammansättning
	3 § Arbetsformer
	4 § Arvoden och ersättningar

