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HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Antaget av kommunfullmäktige 2007-09-10, § 138, med ändring 2014-12-08, § 27 samt 2018-12-17, § 30, samt
2019-11-04, § 16

Reglemente för Huddinges pensionärsråd
1 § Uppgifter

Rådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas
organisationer och Huddinge kommun.
Syftet med rådet är att pensionärerna, utifrån sin situation och genom sina
ledamöter, ska beredas möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den
kommunala verksamheten såvitt avser äldrefrågor.
Rådet ska vara remissinstans inom sitt verksamhetsområde.

2 § Organisatorisk tillhörighet

Det centrala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

3 § Mandattid

Om kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar annat ska ledamöter i rådet
väljas för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av
fullmäktige i hela riket ägt rum. Ordförande i rådet väljs för samma tid.

4 § Sammansättning

Pensionärsrådet består av 9 kommunala ledamöter och representanter från
pensionärsorganisationer. De kommunala ledamöterna utses av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen utser även ordförande och vice ordförande i rådet.
Pensionärsorganisationerna utser genom överenskommelse sina representanter.
Samtliga pensionärsorganisationer som får statsbidrag och har en lokalavdelning i
Huddinge kommun är berättigade till minst en representant.

5 § Sammanträden

Pensionärsrådet bör sammanträda 4 gånger per år.
En representant från social- och omsorgsförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen, miljö- och bygglovsförvaltningen samt
samhällsbyggnadsavdelningen ska vara närvarande vid rådets sammanträden som
föredragande av informationsärenden.
För övriga ärenden ska chefen för projekt- och hållbarhetssektionen inom
kommunstyrelsen vara huvudsaklig föredragande vid sammanträdena.
Till rådets sammanträden kan även annan lämplig person adjungeras eller kallas.
De synpunkter som framkommer i rådet ska protokollföras och föras vidare till
den nämnd som svarar för respektive område.
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Det ankommer på kommunstyrelsens förvaltning att svara för sekreterarskap i
rådet, lämna och inhämta råd och upplysningar, samt bistå med kanslihjälp.

6 § Utskott

Pensionärsrådet ska ha ett arbetsutskott bestående av fem personer.

7 § Övrigt

Utöver vad som framgår i detta reglemente bestämmer Huddinges pensionärsråd
vilka arbetsformer som i övrigt ska tillämpas.
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