
  

 2019-09-09 

DIARIENUMMER KS 2019.025 

1.6.1.7 

 

  

 

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING  

  

  

  

 

  

  

  

  

  
 

 

Reglemente för kommunala 
pensionärsrådet (KPR) 
Fastställd av kommunfullmäktige 2002-06-17 § 42. Reviderat av KF 2006-12-18 § 78, 

2007-12-17 § 63, 2011-03-14 § 22, 2013-09-30 § 106, 2016-09-12 § 135 samt 2019-09-
09 § 111. Reglementet gäller från och med 2019-09-17. 

Inledning 

Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information 
mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och 
nämnder. Rådet är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen. 

Syfte 

Syftet är 

- att rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre  
- att rådet ska verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas 

verksamhetsplanering  
- att rådet ska vara remissorgan i frågor som berör pensionärer  
- att rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning  

Arbetsuppgifter 

Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av de 
kommunala samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör 
pensionärerna och därmed inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter 
och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/styrelse. Rådet kan 
initiera nya pensionärsrelaterade frågor i nämnder och förvaltningar. Därigenom ges 
pensionärerna genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser.  

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. 
Således bör kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan i frågor som berör 
pensionärer. 
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Rådets sammansättning 

 Kommunala pensionärsrådet är ett råd organisatoriskt under 
kommunstyrelsen.  

 Pensionärsrådet består av tolv (12) ledamöter varav sex (6) är politiker och 
sex (6) är medlemmar i pensionärsföreningar.  

 Pensionärsrådets ledamöter har tolv (12 ersättare varav sex (6) ersätter de 
politiskt tillsatta ledamöterna och sex (6) ersätter de av 
pensionärsföreningarna tillsatta ledamöterna. Ersättare till de politiskt 
tillsatta ledamöterna deltar bara vid rådets sammanträden vid ordinarie 
ledamots frånvaro. 

 Följande nämnder och utskott ska utse en ledamot och en ersättare var som 
ska representera dem i rådet: kommunstyrelsen, kommunstyrelsens teknik- 
och fastighetsutskott, socialnämnden, bygg- och miljötillsynsnämnden, 
kulturnämnden och fritidsnämnden.  

 De i kommunen verksamma pensionärsföreningarna utser en ordinarie 

ledamot och en personlig ersättare vardera med undantag för 
pensionärsföreningen SPF Seniorerna som utser två ledamöter och två 
personliga ersättare. Dessa föreningar är Riksförbundet 
pensionärsgemenskap (RPG), Pensionärernas riksorganisation Kårsta 
(PROK), Pensionärernas riksorganisation Vallentuna (PROV), 
Pensionärernas riksorganisation Össeby (PROÖ) samt SPF Seniorerna. 

 Ledamöter och ersättare utses i samband med varje ny mandatperiod. Om 
ledamot eller ersättare avgår utser organisationerna eller den nämnd som 
utsett avgående ledamot eller ersättare en ny ledamot eller ersättare. 

 Ordförande är den ledamot som representerar kommunstyrelsen. 

 Pensionärsrådet utser vice ordförande bland företrädarna för 
pensionärsorganisationerna. 

Organisation och arbetsformer 

Inom rådet ska finnas ett arbetsutskott bestående av ordförande och tre (3) ledamöter 
med uppgift att besluta om dagordning till rådets sammanträden. Arbetsutskottet 
sammanträder inför rådets sammanträden. 

Vid ny mandatperiod ska rådet vid sitt första sammanträde välja ledamöter till 
arbetsutskottet. Det är rådets ordförande som ska uppbära ordförandeskapet i rådets 
arbetsutskott och rådets vice ordförande ska uppbära vice ordförandeskapet i rådets 
arbetsutskott. Övrig ledamot väljs från pensionärsförening. 

Pensionärsrådet har rätt att till arbetsutskottet delegera beslutanderätt i vissa 
ärendegrupper. 
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Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den till åldern äldsta 
ledamoten. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra upp-
draget för en längre tid får rådet utse en annan ledamot att vara ersättare för ord-
föranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Rådet sammanträder fyra (4) gånger per år. Sammanträdesdagarna för 
nästkommande år fastställs om möjligt vid årets sista sammanträde.  

Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande begär det.  

Pensionärsrådet utser inom rådet representanter till samrådsgrupper som ska finnas 
på socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. I samrådsgrupperna ska 
det ingå rådsrepresentanter från pensionärsföreningarna, de politiskt utsedda 
rådsrepresentanter vars nämnd har anknytning till respektive förvaltning samt en 
kontaktperson som respektive förvaltning utsett. Sammankallande för 
samrådsgrupperna är respektive kontaktperson på förvaltningarna. Samrådsmöten 
äger rum på respektive förvaltning minst 2 gånger om året. 

Till sekreterare i såväl råd som arbetsutskott förordnas en tjänsteman från 
kommunledningskontoret. Vid möten i samrådsgrupperna eller liknande möten är 
förvaltningens kontaktperson sekreterare. 

Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsänds till rådets ledamöter och för 
kännedom till rådets ersättare sju (7) dagar före rådets sammanträden. Ordföranden 
upprättar föredragningslistan till pensionärsrådet. Ärenden som önskas tas upp på 
respektive sammanträde måste vara sekreteraren tillhanda två (2) veckor före 
ordinarie sammanträde. 

Vid sammanträden förs protokoll som jämte ordföranden justeras av en ledamot för 
en pensionärsorganisation. 

Protokollförda beslut, skrivelser och remissvar tillställs berörda nämnder och 
förvaltningar för återkoppling. 

Fullständiga protokoll ska inom tre veckor efter sammanträdet delges ledamöter och 
ersättare i rådet samt tillgängliggöras på kommunens hemsida. 

Arvoden 

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda gäller i tillämpliga delar även för 
rådets ledamöter och ersättare.  
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I de fall förvaltningar inbjuder representanter från rådet som konsulter i olika projekt 
eller samrådsmöten, betalas sammanträdesarvoden av nämnden i fråga. Rådet 
ansvarar för att närvarolista innehållande tid, datum, deltagare samt syfte från dessa 
möten lämnas till kommunstyrelsen kansli.  

Utbildning 

Ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet ska erhålla utbildning som är 
av vikt för uppdraget. 

Ändring av reglemente 

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala pensionärsrådet eller 
kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar om ändring i reglemente 

 


