Antagen av kommunfullmäktige § 24/2015
Att gälla från och med 2015-03-18
REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET I NORA KOMMUN
Övergripande uppgifter
§1
Enligt socialtjänstlagen skall kommunen på olika sätt främja förutsättningar för
goda levnadsförhållanden bl a för äldre och i nära samverkan med deras organisationer främja goda miljöer i kommunen.
§2
Rådet är avsett att vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan
ålders- och förtidspensionärernas organisationer och kommunen.
§3
Kommunen skall regelbundet informera rådet om planer för förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation och därvid inhämta synpunkter från
rådet i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets
handläggning i aktuellt utskott eller styrelse.
Pensionärsrådet är ett referensorgan med rätt till överläggning och information i
frågor som berör pensionärer. Pensionärsrådet fungerar också som remissinstans
då tiden för ärendets avgörande medger detta.
§4
Pensionärsrådet bereds möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala
verksamhetens utformning och föreslå förändringar i frågor som har aktualitet för
pensionärer.
§5
Pensionärsrepresentanterna i rådet skall i sina organisationer informera vidare om
frågor som behandlats i pensionärsrådet. Inga enskilda ärenden skall tas upp i
pensionärsrådet.
Organisation
§6
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsens socialutskott.
Sammansättning
§7
Kommunstyrelsen utser 1 ledamot och 1 ersättare
Pensionärsorganisationerna utser 8 ledamöter och 8 ersättare efter proportionell
valmetod utifrån medlemsantalet per 31 december året före valperiod. En ledamot
från pensionärsorganisationerna väljs till vice ordförande i pensionärsrådet.
Socialutskottets ordförande är pensionärsrådets ordförande. Från socialutskottet
skall dessutom en tjänsteman ingå som tillika är rådets sekreterare. Även
företrädare för BKT, BMB och Norabostäder samt tjänstemän/enhetschefer från
avdelningen välfärd kallas till pensionärsrådets sammanträden.
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§8
Representationsrätt i rådet har pensionärsorganisationer som på riksnivå erhållit
avtalsreglerad överläggningsrätt och/eller är verksamma inom kommunen.
§9
Pensionärsrådet äger rätt att vid behov adjungera sakkunniga.
§ 10
Pensionärsrådets samtliga ledamöter som anges i § 7 ska vid varje ny
mandatperiod ges ett tillfälle att samlas för att gå igenom syftet med rådet, rollen
som ledamot m.m. Detta kan ske gemensamt med det kommunala
handikapprådet.
Sammanträdena
§ 11
Pensionärsrådet sammanträder minst fyra gånger per år samt när någon av
parterna så påfordrar.
§ 12
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift som tid och plats för sammanträdet.
Kallelse jämte tillhörande handlingar skall på ett lämpligt sätt tillställas varje
ledamot senast 7 dagar före sammanträdesdagen.
Ersättares närvaro- och yttranderätt
§ 13
Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt men ej förslags- eller
beslutanderätt.
Ersättning till ledamöter
§ 14
Till tjänstgörande ledamöter i pensionärsrådet utgår ersättning enligt reglemente
för ”ersättning till kommunala förtroendemän”.
Giltighet
§ 15
Detta reglemente skall, för att vinna giltighet, fastställas av kommunfullmäktige.
Ändringar i fastställt reglemente skall godkännas av kommunfullmäktige.
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