Reglemente för Götebörgs Stads
pensiönarsrad
Inledande bestämmelse
§1

Ändringarna i detta reglemente gäller från 2019-09-01.
Ändringar i detta reglemente fastställs av kommunstyrelsen.

Syftet med rådet
§2

Göteborgs Stads Pensionärsråd är kommunstyrelsens samrådsorgan med
pensionärsorganisationerna. Rådet ska bevaka olika samhällsinsatser som berör
pensionärer som grupp. Rådet behandlar inte ärenden som avser enskild person.

Rådets uppgifter
§3

I sin verksamhet ska Göteborgs Stads Pensionärsråd
-

bevaka frågor som påverkar livssituationen för pensionärer i Göteborg
vara forum för samråd i pågående planeringsprocesser
föra fram önskemål till berörda huvudmän och ta initiativ till
utvecklingsinsatser och förbättringar
avge yttranden och vara kommunal remissinstans
arbeta omvärldsbevakande och analyserande
samverka med stadsdelarnas pensionärsråd
minst en gång per år anordna ett öppet möte. Särskilt viktiga målgrupper för
detta öppna möte är äldre personer eller personer som har ett intresse för
frågor som rör äldre i Göteborg och som inte behöver vara organiserade i
föreningar eller organisationer. Synpunkter från det öppna mötet ska kunna
beaktas i Stadens beslutsfattande. Rådet utser inom sig en arbetsgrupp som
har i uppgift att planera rådets öppna möten

Rådets sammansättning
§4

Rådet består av 15 ledamöter. Ledamöterna utses av kommunstyrelsen för en period
av fyra år räknat från den 1 januari året efter då allmänna val av kommunfullmäktige
ägt rum.
Rådets sammansättning är följande:
-

5 ledamöter och 3 ersättare representerande de politiska partierna
10 ledamöter och 10 ersättare representerande pensionärsorganisationerna
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-

pensionärsorganisationerna nominerar ledamöter och ersättare till
stadsledningskontoret för beredning inför kommunstyrelsebeslut
representationen i rådet bestäms utifrån organisationens medlemsantal i
Göteborg

Följande krav ställs på organisationer som kan komma i fråga för representation i
Göteborgs Stads Pensionärsråd; Organisationen ska tillhöra ett riksförbund, bedriva
intressepolitisk verksamhet samt ta emot alla pensionärer som önskar medlemskap.

Rådets arbetsformer
§5

-

-

Kommunstyrelsen utser ordförande i rådet.
Rådet utser inom sig förste och andre vice ordförande.
Rådet utser inom sig arbetsutskott.
Rådet sammanträder på eget initiativ och efter kallelse av ordföranden.
Kallelse med föredragningslista ska vara utsänd senast en vecka innan
sammanträdesdagen.
Beslut om adjungering fattas av rådet.
Rådet kan till sammanträde inbjuda företrädare för förvaltningar och
nämnder.
För deltagande i sammanträde har rådets ledamöter och ersättare rätt till
arvode enligt de grunder som gäller för ersättning till kommunala
förtroendevalda i Göteborgs Stad. Kostnaden för arvoden m.m. betalas av
kommunstyrelsen.
Stadsledningskontoret står för rådets sekreterarservice.
Protokoll från rådets sammanträden ska sändas till samtliga ledamöter och
ersättare, stadsdelarnas pensionärsråd samt, efter rådets beslut, de
myndigheter och organisationer som berörs av innehållet.
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