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Rådets syfte och uppgifter 
I Söderköpings kommun ska det finnas ett pensionärsråd med representanter från 
kommunen och kommunens pensionärsorganisationer med säte i kommunen.  

Rådets syfte  
Syftet med rådet är att vara en länk mellan pensionärsföreningarna och 
kommunen för att på så sätt:  
 

• förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre 
• verka för att pensionärernas frågor beaktas i kommunstyrelsen, 

nämnder och förvaltningar 
• vara ett referensorgan i frågor som rör pensionärerna 
• vara ett forum för kunskapsspridning mellan kommun och 

pensionärsorganisationerna.  

Rådets uppgifter  
Kommunala nämnder och verksamheter bör tidigt informera och samråda 
om övergripande planer och större förändringar som har betydelse för 
målgruppen, så att rådet i ett tidigt skede kan komma med synpunkter och 
förslag utifrån ett äldreperspektiv. Därigenom ges pensionärerna genom 
rådet en större delaktighet i samhällets insatser och möjlighet att aktivt 
arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera 
om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som 
påverkar äldres möjlighet till god livskvalitet. 
 
Rådet saknar beslutsrätt i kommunalrättslig mening.  
 
Pensionärsorganisationerna kan genom särskilda yttranden till 
kommunstyrelsen och nämnderna framföra sina synpunkter och förslag. 

Rådets organisation och sammansättning 
Rådet är organisatoriskt knutet till kommunfullmäktige. Rådets mandattid 
ska sammanfalla med de kommunala nämndernas mandattider.    
 
Rådet ska bestå av två förtroendevalda ledamöter och fem ledamöter som 
representerar pensionärsrådets målgrupp. Fyra representanter utses av 
pensionärsorganisationerna och en representant ska komma från något av 
brukarråden på kommunens boenden för äldre. De förtroendevalda 
ledamöterna utses av kommunfullmäktige i särskilt beslut. 
Kommunstyrelsen ska i särskilt beslut acceptera de ledamöter 
organisationerna utsett. 
 
Pensionärsorganisationerna och brukarråden utser själva ledamöter till 
rådet och har även rätt att utse ersättare till rådet. Ersättare behöver inte 
namnges. Pensionärsorganisationerna och brukarråden kan därmed skicka 
en icke namngiven ersättare vid en ledamots förfall. Ledamöter och 



4 (4) 
Reglemente för pensionärsråd 

2021-03-31 
Dnr: KS 2019-00407 101 

 

 
 

ersättare ska vara folkbokförda i Söderköpings kommun. Ersättare som 
inte tjänstgör har ej närvarorätt på sammanträdet 
 
Rätt till representation i Söderköpings kommuns pensionärsråd har 
organisationer som; 

• har som huvudinriktning att driva pensionärernas intressefrågor 
• är öppna för alla pensionärer 
• har betalande och individuellt anslutna medlemmar 
• har lokalavdelning med styrelse i Söderköping 

Administrativa rutiner 
Socialförvaltningen svarar för sekreterar- och kansliuppgifter.  
 
Rådet sammanträder minst fyra gånger per år. 
 
Ordföranden i rådet tillsammans med sekreteraren är sammankallande.  
Kallelse med föredragningslista ska skickas ut minst sju dagar i förväg via 
kommunens digitala mötesapplikation till kommunens förtroendevalda 
och via e-post till ledamöterna från pensionärsorganisationerna. Kallelse 
kan på begäran fås i annan form 
 
Vid sammanträde förs protokoll, vilket justeras av ordförande och en 
representant för pensionärsorganisationerna. Justerat protokoll delges 
ledamöterna i rådet. Protokollsutdrag delges de nämnder som berörs i 
frågor som hanterats på rådets möten.  

Ekonomi  
Pensionärsrådet förfogar inte över någon egen budget.  
 
Ersättning för kommunens förtroendevalda utgår enligt kommunens 
regler om sammanträdesarvoden. Representanterna för 
pensionärsorganisationerna får inget personligt arvode. Ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst och reseersättning utgår på samma villkor som för 
förtroendevalda. 

Reglemente 
Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för revidering av rådets 
reglemente.  Kommunfullmäktige beslutar i frågor rörande rådets 
reglemente.  
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