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Reglemente för Motala kommunala 
pensionärsråd 
§ 1 

Pensionärsrådet är ett samarbetsorgan mellan pensionärsorganisationerna i Motala 
kommun och kommunen. 

Rådet ska vara ett forum där företrädare för pensionärsföreningarna kan framföra sina 
synpunkter i frågor som berör pensionärerna och som avser kommunens uppgifter och 
ansvarsområden. 

Ärenden som rör enskild person får inte behandlas i pensionärsrådet. 

§ 2 

Pensionärsrådet ska främja ett kontinuerligt samarbete mellan kommunen och pensionärs-
organisationerna. Det ankommer på pensionärsrådet bland annat att 

• hålla sig informerat om befintliga samhällsresurser och pågående planering i frågor 
som inverkar på förutsättningarna för en bra samhällsmiljö för äldre i Motala kom-
mun, bland annat service, vård och omsorg och andra åtaganden som påverkas 
och/eller handhas av kommunen 

• ta till vara och framföra pensionärsorganisationernas erfarenheter och synpunkter 

• avge yttranden i frågor av vikt för pensionärerna i kommunen 

• medverka vid information till pensionärsorganisationerna. 

§ 3 

Pensionärsrådet består av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare, folkbokförda i Motala 
kommun. 

Kommunstyrelsen utser 2 ledamöter och socialnämnden 1 ledamot i rådet. 
Kommunstyrelsen utser också rådets ordförande. För dessa utser kommunstyrelsen och 
socialnämnden också 2 respektive 1 ersättare. 

Pensionärsorganisationerna företräds av de organisationer, som är representerade i rege-
ringens pensionärskommitté och som har verksamhet på lokal nivå i kommunen. 

Pensionärsorganisationerna utser 10 ledamöter. För varje ledamot utses en ersättare. 
Organisationerna bestämmer i samråd hur antalet platser ska fördelas. 
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Mandattiden för rådets ledamöter sammanfaller med mandattiden för ledamöter i kommu-
nala nämnder och styrelser. 

Pensionärsrådet får till sig adjungera representanter från andra organ och organisationer. 

§ 4 

Vice ordförande utses av rådet bland ledamöter, som representerar pensionärsföreningarna. 

§ 5 

Pensionärsrådet ska ha minst fyra ordinarie sammanträden per år och därutöver samman-
träda då ordföranden anser att det behövs eller när minst sju ledamöter begär det. 

Samtliga ledamöter och ersättare kallas till och ha rätt att närvara vid pensionärsrådets 
sammanträden. 

Vid rådets sammanträden bör också närvara en representant för socialförvaltningen och då 
så är påkallat representant för annan förvaltning. 

Pensionärsrådet har rätt till sekreterarstöd och grundläggande administrativ service från 
socialförvaltningen. 

§ 6 

Pensionärsrådet kan inom sig utse ett beredningsutskott som vid behov förbereder ärenden 
och utarbetar yttranden och förslag att föreläggas rådet för ställningstagande. 

§ 7 

Företrädare för pensionärsorganisationerna erhåller ersättning för resor i anslutning till 
rådets möten och de övriga arbetsgrupper/kommittéer till vilka medlemmar i rådet utsetts 
att medverka i, i enlighet med de regler som fastställs för kommunalt förtroendevalda.  

§ 8 

Kallelse till sammanträde, med uppgift om de ärenden som ska behandlas, ska skickas med 
post senast två veckor före sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar ska bifogas denna. 

Vid sammanträde ska på ordförandens ansvar föras protokoll. 

§ 9 

Ärenden, som ska tas upp till behandling i pensionärsrådet, bör vara sekreteraren tillhanda 
senast tre veckor före sammanträdet. 


