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1. Ändamål och arbetsuppgifter
Pensionärsrådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan
företrädare för pensionärer i Stenungsund och kommunen och dess nämnder, utskott och
beredningar.
Pensionärsrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. Varje kommunal nämnd och
utskott skall inom sitt verksamhetsområde ansvara för att olika gruppers speciella behov
tillgodoses i kommunens planering.
Pensionärsrådet bereds genom sina representanter möjlighet att aktivt verka för förändringar i
den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag på lämpliga anpassningar
av det kommunala verksamhetsutbud som berör de äldres förhållande i samhället.
Kommunen ges genom rådet möjlighet att få pensionärernas synpunkter och skall samråda
med dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser.
Det åligger kommunens nämnder att hos Pensionärsrådet aktualisera frågor av specifikt
intresse för pensionärer.
Rådet ska inte ta upp enskilda personers ärende till behandling.
2. Sammansättning
Pensionärsrådet utgörs av representanter för pensionärsorganisationerna i Stenungsund samt
förtroendevalda ledamöter som utses av kommunen.
Med pensionärsorganisation menas här organisation som är ansluten till riksorganisation och i
vilken varje pensionär som önskar, kan bli medlem.
Pensionärsorganisationerna utser ledamöter i proportion till respektive organisations
medlemstal vid mandattidens början. Organisation med fler än 600 medlemmar har rätt att
deltaga med tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare, organisation med fler än 300 medlemmar
har rätt att deltaga med två (2) ledamöter och två (2) ersättare samt organisation med färre än
300 medlemmar har rätt att deltaga med en (1) ordinarie ledamot och en (1) ersättare.
Pensionärsorganisationerna bestämmer själva mandattidens längd, dock bör ingen väljas för
kortare tid än ett år.
Kommunen utser tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare, av kommunens ledamöter och
ersättare utser kommunstyrelsen två (2) ledamöter och två (2) ersättare och
Välfärdsberedningen en (1) ledamot och Beredningen för Miljö och fysisk planering en
(1) ersättare. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden utser en (1) ledamot och en (1)
ersättare.
Mandattiden för kommunens ledamöter sammanfaller med kommunens övriga nämnder
medan mandattiden för ledamöterna från Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
sammanfaller med mandattiden för Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden.
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3. Arbetsformer
3.1
Rådet sammanträder minst två gånger per år. Därutöver kan rådet sammanträda om en
särskild fråga påkallar behandling eller samråd. Minst hälften av rådets ledamöter måste i
sådana fall begära extra sammanträde i särskilt angiven fråga. Rådets ordförande utfärdar
kallelse med föredragningslista minst 14 dagar före sammanträde.
Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheten upprätthålls. Handlingar som skall sändas
ut till ledamöterna i rådet skall vara kommunstyrelsen tillhanda tre veckor före
sammanträdesdag.
Till sammanträdena kallas endast ordinarie ledamöter, ersättare erhåller kallelsen för
kännedom.
3.2 Ordförande
Som ordförande i rådet utses en av kommunstyrelsens ledamöter. Som vice ordförande utses
en företrädare för den vid valtillfället största pensionärsorganisation.
3.3 Adjungerade ledamöter
Vid rådets sammanträden har såväl kommunalråd, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
samt oppositionsråd rätt att närvara.
Företrädare för andra kommunala nämnder och andra organ i samhället kan också bjudas in
till Pensionärsrådet för samråd i specifika frågor som berör deras verksamheter.
Andra organisationer och föreningar som driver verksamhet i kommunen med syfte att ta
tillvarata pensionärers intressen kan ha närvarorätt i rådets överläggningar.
3.4 Ersättare
Ersättare har rätt att närvara vid rådets sammanträden och erhåller kallelser som övriga
ledamöter. Ledamot som ej kan närvara ombesörjer själv kallelse av ersättare.
3.5 Yttrande och beslut i rådet
Pensionärsrådet är ett samråds- och referensorgan till kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen. Rådet saknar beslutande funktioner och omfattas ej av kommunallagens
bestämmelser om arbetsformer och beslutsförhet.
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Pensionärsrådet utser inom sig ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande
samt ytterligare en av rådet utsedd ledamot. Arbetsutskottet förbereder ärenden och kan i
brådskande fall avge yttrande till organ inom kommunen. Sådana yttrande anmäls vid rådets
påföljande sammanträde.
Protokoll som upprättats vid rådets sammanträde justeras av ordföranden och en särskild
utsedd justerare som väljs på mötet.
Protokollet delges rådets ledamöter och ersättare och kommunstyrelsen. Ledamot och
ersättare har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.
4. Ekonomi
Pensionärsrådets tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt till arvode,
traktamente och resekostnadsersättning enligt de av kommunfullmäktige fastställda reglerna
för förtroendevalda.
5. Övrigt
I ärenden som berör både pensionärer och funktionshindrade bör en dialog föras mellan
Pensionärsrådet och Rådet för funktionshindrade. Det är respektive ordförande som ser till att
kontakten mellan råden upprätthålls, detta gäller vid frågor som kan få effekter för både
pensionärer och funktionshindrade i kommunen.
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