
NORMALREGLEMENTE FÖR LOKALA PENSIONÄRSRÅD I GÖTEBORGS 
STADSDELAR 
 
SYFTE 
 
Rådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för 
pensionärsorganisationerna och stadsdelsnämnd (SDN). Rådet skall behandla olika 
samhällsinsatser som berör pensionärer som grupp i samhället, framlägga förslag till 
förändringar av dessa insatser samt verka för att SDN, i frågor som särskilt berör pensionärer, 
informerar och inhämtar rådets synpunkter innan beslut fattas. 
 
ARBETSUPPGIFTER 

a) att rådet skall förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre, 
b) att rådet skall hålla sig underrättad om samhällsplanering och befintliga resurser i frågor som 

har aktualitet för pensionärer 
c) att rådet skall verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndens 

verksamhetsplanering,  
d) att rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i SDN 
e) att rådet skall vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna  
f) att rådet skall vara ett forum för kunskapsspridning 

SDN skall informera rådet om planer och förändringar i samhällsinsatsernas utformning och 
organisation i frågor som berör pensionärerna och därmed inhämta synpunkter i så tidigt 
skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i nämnd och 
förvaltning. Därigenom ges pensionärerna större delaktighet i samhällsarbetet. 
Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den 
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar 
av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet. 
 
Rådet behandlar inte ärenden som avser enskilda personer 

RÅDETS SAMMANSÄTTNING 

Det lokala Pensionärsrådet skall organisatoriskt vara knutet till SDN. 
Ansökan om medlemskap ställs till pensionärsrådet. Riksorganisation för pensionärer, som 
genom lokalföreningar bedriver organiserad och samhällsinriktad verksamhet i kommunen 
ska vara representerad i rådet. Lokala  pensionärsföreningar som är verksamma inom 
stadsdelen men inte har distrikts- eller centralorganisationer, kan vara representerade i rådet. 
SDN fastställer antalet ledamöter från pensionärsorganisationerna samt ersättare för dessa som 
skall ingå i rådet.  
 
Pensionärsorganisation som ingår i rådet skall utse ledamöter och ersättare. SDN:s representanter 
kan vara adjungerade i rådet. 



ORGANISATION OCH ARBETSFORMER 
 
Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. 
Rådet kan tillsätta arbetsutskott med uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordningen till rådets 
sammanträden. 
 
Till sekreterare i såväl rådet som eventuellt arbetsutskott förordnas en tjänsteman från 
SDF. Rådet skall sammanträda minst sex gånger/år, varav ett sammanträde skall avhållas i 
anslutning till SDN budgetbehandling. Extra sammanträde skall hållas om rådets 
ordförande, vice ordförande, arbetsutskott eller mer än hälften av rådets ledamöter begär 
det. 
 
Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter och ersättare senast 
10 dagar före rådets sammanträden. Handlingar och beslutsunderlag skall delges rådets 
ledamöter och ersättare i så god tid och på sådant sätt att vidare information och beredning 
underlättas.  
 
Vid sammanträdet förs protokoll justerat av ordförande samt en av rådet utsedd ledamot. 
Protokollsutdrag tillställes dem som är berörda av fattade beslut. 
Fullständiga protokoll skall delges ledamöter och ersättare i rådet, SDN/SDF, respektive 
distriktsorganisationer samt Göteborgs Stads Pensionärsråd. 
 
ÄNDRING AV REGLEMENTET 
 
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av rådet, stadsdelsnämnden eller kommunstyrelsen. 
 
FASTSTÄLLELSE 
 
Normalreglemente för Lokala Pensionärsråd skall fastställas av kommunfullmäktige. 
 
UTBILDNING 
 
Ledamöter och ersättare i rådet skall erhålla utbildning anpassad till rådets arbetsuppgifter 
likvärdig den som erbjuds nämndledamöter i stadsdelen minst en gång under verksamhetsåret. 
 
IKRAFTTRÄDANDE 
 
Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006 
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