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REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET (KPR)
§1
Pensionärsrådets verksamhetsområde
Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och kommunen.
Det allmänna syftet med pensionärsrådets verksamhet är
1

att tillföra kommunal verksamhet och planering pensionärernas kunnande
och erfarenhet,

2

att ge pensionärerna möjlighet att påverka samhällsplaneringen och den
kommunala verksamhetens utformning och innehåll,

3

att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning,

4

att stimulera pensionärerna till aktivitet i egna föreningar och samhällslivet i
övrigt.

§2
Pensionärsrådets uppgift
Pensionärsrådet har till uppgift att
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1

uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen i pensionärsfrågor,

2

vara remissinstans och rådgivare till kommunala organ samt lämna synpunkter och förslag i aktuella frågor på pensionärsområdet och har rätt att begära
utredning eller behandling av ärenden som rör sådana frågor,

3

samla in pensionärers synpunkter och erfarenheter samt följa förändringar i
de äldres behov av samhällets service,

4

framföra synpunkter i äldrefrågor till berörda nämnder samt motivera resursförstärkningar hos vederbörande nämnd,

5

medverka till att alla äldre får kännedom om pensionärsrådets verksamhet
och om annan verksamhet som ger de äldre möjligheter till sysselsättning
och andra aktiviteter.
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§3
Pensionärsrådets sammansättning och sammanträden
Pensionärsrådet består av elva ledamöter och elva ersättare, valda för samma
period som ledamöter och ersättare i kommunens nämnder. Fem ledamöter och
fem ersättare utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden bör
representeras av minst en ledamot eller ersättare vardera.
Sex ledamöter och sex ersättare utses av pensionärsorganisationerna enligt följande: Tre ledamöter och lika många ersättare från Pensionärernas Riksorganisation (PRO), två från Sveriges Pensionärsförbund (SPF) och en från (Sveriges
Pensionärers Riksförbund (SPRF).
Ordföranden väljs av kommunfullmäktige, medan vice ordföranden väljs av
de ledamöter som pensionärsorganisationerna utsett. Ordföranden och vice ordföranden ska tjänstgöra under den löpande mandatperioden.
Kommunfullmäktige fastställer i vilken ordning ersättarna för de ledamöter fullmäktige utsett ska inkallas till tjänstgöring.
Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden. Om inte särskilda skäl påkallar ett annat förfarande ska kallelsen vara skriftlig och sändas till ledamöterna och ersättarna
senast sju dagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla en föredragningslista och den bör åtföljas av tillhörande handlingar.
Ledamot och ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska
snarast meddela detta till rådets sekreterare.
Protokoll ska föras vid rådets sammanträden. Ersättare som inte tjänstgör har
närvaro- och yttranderätt och har dessutom rätt att göra en protokollsanteckning
eller avge ett särskilt yttrande.

§4
Beredning av ärenden
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Pensionärsrådets ordförande ska i samråd med vice ordföranden ansvara för
beredningen av ärenden och har rätt att från kommunens nämnder, beredningar
och tjänstemän infordra de yttranden och upplysningar som kan behövas.
En beredningsgrupp bestående av en representant för varje pensionärsorganisation ska dock bereda ärenden som avser remissvar eller andra yttranden från
rådet.
§5
Pensionärsrådets ordförande
Utöver vad som föreskrivs i detta reglemente ska pensionärsrådets ordförande,
med eventuellt biträde av ledamot i rådet eller tjänsteman,
1

företräda pensionärsrådet vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden
om inte annat beslutas av rådet,

2

se till att rådets ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål,

3

stå allmänheten till tjänst med upplysningar och råd i skälig omfattning,

4

i övrigt se till att rådets uppgifter fullgörs.

§6
Särskilda bestämmelser
Kommunen ska hålla pensionärsrådet underrättat om utvecklingen när det gäller
samhällsplanering och annan verksamhet som är av intresse för äldre.
Rådet ska anpassa sin sammanträdesordning så att rådet har möjlighet att yttra
sig över förslag till kommunens flerårsplan och andra årligen återkommande förslag till styrdokument.
Vård- och omsorgsförvaltningen ska ställa personal till rådets förfogande i den
omfattning som behövs för att rådet ska kunna fullgöra sina uppgifter.
§7
Pensionärsrådet ska samarbeta med kommunala nämnder och andra myndigheter som berörs av rådets verksamhet. Pensionärsrådet har rätt att väcka
ärenden hos kommunstyrelsen i frågor av kommunövergripande natur.
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