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Arbetsordning
1 § Målsättning och syfte
Kommunens pensionärsråd är ett samrådsorgan för samråd i god tid före beslut och ömsesidig
information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom
kommunen. Rådet är ett remiss-/referensorgan.
Rådet är inte en kommunal nämnd eller styrelse. Rådet är dock en viktig kanal för
kommunikation för de äldre i samhället i Sundsvalls kommun som i hög grad berörs av
kommunens beslut. Det är därför viktigt att rådet får riktiga möjligheter för sina
arbetsuppgifter. Pensionärsorganisationerna har genom deltagande i planeringen inför
sammanträdena möjlighet att initiera frågor på dagordningen som rör rådets intresse- och
bevakningsområde.
I aktuella ärenden ska kommunen samråda och informera om sin verksamhet, planerade
förändringar samt resultat av olika åtgärder som berör kommunens äldre.
Kommunen ges genom rådet möjlighet att få pensionärsorganisationernas synpunkter samt
samråda med dem i ett tidigt skede av beredningsprocessen. Genom att i ett tidigt skede få
möjlighet att framföra sina synpunkter ges pensionärsorganisationerna en större delaktighet i
den demokratiska processen.
Pensionärsrepresentanterna i rådet får begära överläggningar i principiella frågor som rör
gruppen äldre hos alla kommunala nämnder och styrelser.
2 § Organisatorisk ställning
Pensionärsrådet är knutet till kommunstyrelsen och sammansatt av representanter för
kommunen och pensionärsorganisationerna.
3 § Sammansättning
Pensionärsrådet består av 14 ledamöter varav 4 utses av kommunstyrelsen med 4 ersättare och
10 av pensionärsorganisationerna med 6 ersättare.
Ledamöterna som kommunstyrelsen utser, utses för en tid av 4 år, med tillträde 1 januari året
efter allmänna val. Övriga ledamöters mandattid beslutas av respektive organisation.
Ledamöterna kallar själv en ersättare från sin organisation eller styrelse vid eventuell
frånvaro. Ersättare har närvarorätt vid rådens möten oavsett om de är inkallade eller inte.
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4 § Arbetsformer
Ordföranden för pensionärsrådet utses av kommunstyrelsen. Vice ordföranden utses av rådet
bland representanterna för pensionärsorganisationerna. Ordföranden och vice ordföranden
bereder ärenden till rådets möten.
Rådet sammanträder fyra gånger per år eller oftare om någon särskild fråga kräver samråd
med rådet eller information till rådet. Datum för sammanträdesdagar bör fastställas vid årets
början. Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och
beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter i så god tid och på så sätt att vidareinformation
och beredning underlättas.
Sammanträdena ska dokumenteras i protokoll justerat av ordföranden och en
pensionärsrepresentant. Protokollen delges kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden,
rådets ledamöter och samtliga pensionärsorganisationer. Protokoll skickas till annan nämnd
om rådet under ett sammanträde särskilt uttryckt att protokollet ska delges nämnden. Med
hänsyn till rådets ställning och sammansättning kan det förväntas att rådet inte alltid har en
gemensam uppfattning. I protokollen ska därför synpunkter från rådets ledamöter framgå.
Företrädare för kommunen, föreningar och organisationer bjuds in till rådet i den omfattning
som behövs för att informera i det aktuella ärendet. Minst en gång per år bör representanter
från alla pensionärsföreningar samt andra organisationer med verksamhet för äldre bjudas in
till pensionärsrådet för gemensam information.
5 § Utbildning
Ledamöterna i kommunala pensionärsrådet ska i början av mandatperioden erbjudas
utbildning likvärdig den som erbjuds nämndledamöterna i kommunen.

6 § Ekonomi
Rådet har inte någon egen budget. Rådets förtroendevalda ledamöter får sammanträdesarvode
och reseersättning enligt kommunala regler för förtroendevalda när kommunen kallar till
sammanträden. Fråga om arvode till övriga ledamöter i rådet avgörs enligt samma regler av
Sundsvalls kommuns arvodeskommitté. Detta belastas kommunstyrelsens
sammanträdeskonto.
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