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Riktlinjer för det kommunala pensionärsrådet för sociala frågor 

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för goda 

levnadsförhållanden för pensionärer och andra. Socialnämnden ska i nära samverkan med 

organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. 

 

ALLMÄNT 
Socialnämnden ska som facknämnd föra medborgar- och brukardialoger med sina 

målgrupper inom ramen för sitt grunduppdrag. Socialnämnden ska samråda och informera 

råden om verksamheten, planerade förändringar och resultatet av olika åtgärder som har 

eller kan få aktualitet för personer som representeras av råden.  

TILLÄMPNINGSOMRÅDE 
Det kommunala pensionärsrådet för sociala frågor är ett organ för överläggningar, samråd 

och ömsesidig information mellan socialnämnden och företrädare för 

pensionärsorganisationerna i Gislaveds kommun i frågor som ligger inom ramen för 

socialnämndens grunduppdrag. Nämndens grunduppdrag regleras i socialnämndens 

reglemente som är fastställt av kommunfullmäktige.  

 

AVGRÄNSNINGAR 
Rådet hanterar inga frågor eller ärenden som faller utanför socialnämndens ansvarsområden 

och grunduppdrag. Sådana frågor hanteras av annan facknämnd eller av 

demokratiberedningen.  

UPPGIFTER 
Syftet med det kommunala pensionärsrådet för sociala frågor är att  

 vara ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan 

pensionärernas organisationer och socialnämnden  

 möjliggöra att lämna synpunkter för att kunna påverka olika ärenden innan beslut  

 medverka till att pensionärers perspektiv beaktas i socialnämndens 

verksamhetsplanering  

 initiera nya pensionärsfrågor i socialnämnden  

 vara forum för kunskapsspridning  
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Målet med rådets arbete är att förstärka äldres delaktighet och inflytande i frågor som rör 

dem inom ramen för socialnämndens ansvarsområden. Delaktigheten kan ske genom: 

Information 

Socialnämnden informerar om sin verksamhet och om kommande förändringar som kan få 

påverkan för äldre människor. Pensionärsorganisationerna informerar socialnämnden om 

målgruppens behov. 

 

Påverkan 

För både socialnämnden och pensionärsorganisationerna är det värdefullt att äldres 

perspektiv finns med tidigt i olika beredningsprocesser. Rådet kan påverka i aktuella frågor 

genom sin funktion som referensorgan eller deltagande i arbetsgrupper som rådet beslutat 

om. Rådet kan föra fram behov av förändringar i socialnämndens verksamheter. 
  

ORGANISATION 
För varje mandatperiod utser socialnämnden politiska ledamöter och ordförande i rådet, 

vilket även gäller vid byten av ledamöter eller ersättare under pågående mandatperiod. 

Politiska ledamöter i rådet utgörs i regel av socialnämndens presidium om inte 

socialnämnden särskilt beslutat om annat. Ordförande som leder rådets arbete är 

socialnämndens ordförande. Socialnämnden utser tre (3) ersättare som kan träda in vid 

ordinarie presidieledamots frånvaro.  

De lokalföreningar för pensionärer som bedriver en organiserad verksamhet inom 

kommunen, tillhör en riksorganisation som är öppen för pensionärer, äger rätt till 
representation i respektive råd. Utsedda ledamöter i råden ska bo och verka i kommunen 

och utses för den tid som man är vald av respektive organisation. Kommunala 

pensionärsrådet för sociala frågor ska sträva efter att uppnå en bred förankring bland 

pensionärerna. Ledamöter i kommunala pensionärsrådet för sociala frågor representerar alla 

äldre i samhället oavsett organisationstillhörighet. 

 

De representerade pensionärsorganisationerna lämnar förslag på en ledamot och en 

ersättare per pensionärsorganisation senast under december månad året före det att en ny 

mandatperiod inleds. Mandatperioden sammanfaller med mandatperioden för de kommunala 

nämnderna. De representerade pensionärsorganisationerna utser nya ledamöter eller ersättare 

om behovet av förnyat inval uppstår under pågående mandatperiod.  

 

Socialförvaltningen representeras av socialchefen eller biträdande socialchef. Om behov finns 

har socialchefen mandat att utse en tjänsteperson från förvaltningen som sekreterare 

(administratör) i rådet.  

 

ARBETSFORMER 
Kommunala pensionärsrådet för sociala frågor sammanträder minst fyra (4) gånger per år, 

varvid ett möte ska behandla budget och verksamhetsplan.  
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Ledamöterna från pensionärsorganisationerna lämnar förslag på ärenden som 

organisationerna önskar ska behandlas senast 2 veckor innan planerat möte. Socialnämndens 

ordförande beslutar om vilka frågor som ska tas vidare till rådet. Socialnämnden ansvarar för 

att lyfta de frågor som enligt 5 kap. 8 § socialtjänstlagen och 11 kap. 3 § hälso- och 

sjukvårdslagen måste samverkas. Föredragningslistan fastställs av ordföranden.  

Sekreteraren i rådet tar fram förslag på föredragningslista, skriver kallelser och 

mötesanteckningar (protokoll) samt ansvarar för utskick till rådets ledamöter. Kallelse och 

föredragningslista med underlag ska skickas ut senast 1 vecka före planerat möte. 

Ledamöterna återrapporterar till sina respektive organisationer om ärenden som behandlats 

i kommunala pensionärsrådet för sociala frågor. 

 

Ersättare i kommunala pensionärsrådet för sociala frågor som inte ersätter ordinarie 

ledamot har närvarorätt på rådets möten men inte yrkande/beslutanderätt i de frågor som 

behandlas.   

 

Utbildning  

Introduktionsutbildning ska planeras och genomföras i anslutning till ny mandatperiod.  

 

Ekonomi  

Pensionärsorganisationernas representanter har rätt till reseersättning för deltagande i 

rådets möten enligt Skatteverkets regler vilka för år 2020 är 18.50 kronor/mil. 

De förtroendevalda ledamöterna ersätts enligt av kommunfullmäktige fastställda 

arvodesbestämmelser. 

HÄNVISNINGAR 
Socialnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige den 12 december 2019, Kf §165 

dnr: KS 2019.226 

 

 

 

 

 

  


