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Arbetsordning för pensionärsråd i Kumla kommun 

1 § Ändamål 

Kumla kommun strävar efter att stärka kommunmedborgarnas möjlighet till 
delaktighet och inflytande.  

Pensionärsråd i Kumla kommun är ett forum för samråd och utbyte av 
information mellan olika pensionärsorganisationer och Kumla kommuns 
förvaltning och nämnder. 

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

Ärenden som avser enskild person får inte behandlas i rådet. 

2 § Uppgifter 

Rådet ska främja ett kontinuerligt samarbete mellan kommunen och 
pensionärsföreningar. Rådet ska främst 

 hålla sig informerat/få information om befintliga samhällsresurser och 
kommunens planering, genomförande och utvärderingar av åtgärder som 
rör pensionärer i Kumla kommun, särskilt avseende tillgänglighet i 
offentliga miljöer, 

 ta tillvara och framföra föreningarnas erfarenheter och synpunkter i 
frågor som berör pensionärer, 

 delge information till pensionärsföreningarna medverka vid 
information till föreningarna för pensionärer. 

Rådets sekretariat ser till att organisationernas synpunkter vidarebefordras till 
berört kommunalt organ. 

Ledamöterna i rådet förväntas bidra till det informationsutbyte som sker inom 
rådet samt vara en länk mellan rådet, organisationerna och nämnderna. 

3 §Organisation 

Rådet tillhör organisatoriskt kommunstyrelsen och består av minst 6 ledamöter 
och 6 ersättare från pensionärsorganisationer som är verksamma inom 
kommunen. Exakta antalet pensionärsledamöter och ersättare fastställs inför 
varje mandatperiod beroende på antalet i kommunen verksamma föreningar. 

Kommunen utser totalt 5 ledamöter och 5 ersättare. Av dessa 5 utser 
socialnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden 2 ledamöter och 2 



 

 
 

ersättare, kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden en 
ledamot och en ersättare. Kommunstyrelsen utser 1 ledamot som också är 
ordförande, samt 1 ersättare. De av kommunen utsedda representanterna 
representerar också Kumla kommun i rådet för personer med funktionsvariation.  

Representanter från andra kommunala verksamheter kan bjudas in när frågor 
som berör deras verksamheter blir aktuella. 

Samrådsorganet Väntjänsten utser 1 ledamot och 1 ersättare. Representanter 
från andra samhällsorgan kan bjudas in för information eller diskussion i vissa 
frågor. 

Region Örebro län har möjlighet att utse en ledamot och en ersättare. 

Pensionärsrådet Pensionärsorganisationerna utser vice ordförande och ett 
arbetsutskott som förbereder rådets möten. Arbetsutskottet ska bestå av rådets 
ordförande, vice ordförande samt ytterligare 3 ledamöter. Rådet ska också utse 5 
ersättare till arbetsutskottet. 

Rådet utser en ritningsgranskningsgrupp tillgänglighetsgrupp om 5 ledamöter 
som ska beredas möjlighet att yttra sig över planer och ritningar för nya områden 
och ombyggnationer där pensionärer kan tänkas bo och verka. Gruppen leds av 
ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden. 

På tillgänglighetsgruppen sammanträder kommunala pensionärsrådet och 
rådet för personer med funktionsvariation tillsammans. 

Tillgänglighetsgruppen sammankallas vid behov.  

Rådet utser också en remissgrupp som förutom ordförande består av 2 
ledamöter från pensionärsorganisationerna. Remissgruppen kan 
sammankallas med mycket kort varsel. 

Rådets representanter ska erbjudas minst en utbildningsdag per år. 
Utbildningen samordnas med rådet för personer med funktionsvariation. 

Kommunen tillhandahåller sekreterare. 

4 § Kallelse och sammanträde 

Ordföranden ansvarar för att kallelse tillställs ledamöter och ersättare minst 7 
dagar före sammanträde. Föredragningslista ska bifogas kallelsen. 

Rådet sammanträder minst 3 gånger om året på dag och tid som rådet 
bestämmer eller i övrigt när ordföranden anser att det behövs. Rådet ska också 
sammanträda om minst en tredjedel av rådets nämndens ledamöter begär det. 

5 § Ekonomi 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till förtroendevalda i Kumla 
kommun enligt styrdokumentet Arvoden och ersättningar till kommunalt 



 

 
 

förtroendevalda. Ledamöterna i rådet ska ha rätt till reseersättning enligt 
kommunens resereglemente. 


