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REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET (KPR) I 

PITEÅ KOMMUN 

 

 

Allmänt 
Enligt socialtjänstlagen skall kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för goda 

levnadsvillkor bland annat för äldre och i nära samverkan med organisationer verka för goda 

miljöer i kommunen. 

 

Kommunens mål för äldreomsorgen skall uppnås i samråd med företrädare för ålders- och 

förtidspensionärernas organisationer inom kommunen. 

 

Kommunens pensionärsråd är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan 

kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna å ena sidan och kommunens 

styrelser och nämnder å andra sidan. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att 

fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas. 

 

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen, medan 

socialförvaltningen svarar för administrationen. 

 

Syfte 
- Rådet skall förstärka pensionärernas inflytande i alla frågor som gäller dem. 

- Rådet skall verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas åtgärder och 

planering. 

- Rådet skall kunna initiera nya pensionärsfrågor i kommunstyrelse, nämnder och 

förvaltningar. 

- Rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

 

Uppgifter 
Kommunens företrädare skall informera rådet om sådana planerade förändringar av 

samhällsinsatsernas utformning och organisation som särskilt berör pensionärskollektivet. 

Kommunen skall därvid, när så är möjligt och rimlig, inhämta synpunkter och förslag från rådet 

i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell 

nämnd eller styrelse. Därigenom ges pensionärerna genom rådet en större delaktighet i 

samhällets utveckling. 

 

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den 

kommunala verksamheten. De kan informera och ge förslag till lämpliga anpassningar av det 

verksamhetsutbud, som berör äldres villkor i samhället. Således skall kommunala 

pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som särskilt berör 

pensionärer. 
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Sammansättning 
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i rådet för tid som sammanfaller med 

mandattiden för kommunstyrelsens ledamöter. 

 

Riksorganisation för pensionärer som genom sin lokalförening bedriver organiserad 

verksamhet inom kommunen skall efter beslut i kommunstyrelsen vara representerad i rådet. 

 

Rådet skall bestå av minst 13 och maximalt 16 ledamöter. För varje ledamot ska finnas 

personlig ersättare. Sex (6) ledamöter och sex (6) ersättare utses bland kommunens 

förtroendevalda. Övriga sju (7) – tio (10) ledamöter och sju (7) – tio (10) ersättare utses bland 

pensionärsorganisationerna.  

 

Kommunens representanter ska utses enligt följande: 

2 ledamöter och 2 ersättare från socialnämnden 

1 ledamot och 1 ersättare från kommunstyrelsen. 

1 ledamot och 1 ersättare från fastighets- och servicenämnden 

1 ledamot och 1 ersättare från kultur- och fritidsnämnden 

1 ledamot och 1 ersättare från samhällsbyggnadsnämnden 

 

Annan pensionärsorganisation, som inte tillhör en riksorganisation, men som bedriver 

organiserad verksamhet i kommunen kan efter beslut i kommunstyrelsen erhålla insynsplats 

med yttranderätt men inte beslutsrätt i kommunala pensionärsrådet. Representant för sådan 

organisation får inträda som tjänstgörande ersättare om så behövs för att organisationernas 

representation i rådet skall bli fulltalig. 

 

Kommunstyrelsen fastställer för varje mandatperiod antalet ledamöter från organisationerna 

samt fördelningen mellan dessa. Därvid tas hänsyn till antalet medlemmar i organisationerna. 

 

Organisation som ingår i kommunala pensionärsrådet, skall före den 1 november det år 

kommunfullmäktige väljs, lämna förslag till kommunstyrelsen på ledamöter och ersättare. 

 

Jämställdhet skall eftersträvas i rådets sammansättning. 

 

Organisation och arbetsformer 
Pensionärsrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande utses bland 

politikerna och vice ordförande bland företrädarna för pensionärsorganisationerna.  

 

Rådet kan tillsätta ett arbetsutskott med uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till 

rådssammanträden. Arbetsutskottet skall bestå av rådets ordförande, rådets vice ordförande, en 

representant från en nämnd/styrelse som inte innehar ordförande- eller vice ordförandeposterna,  

samt ytterligare två representanter från pensionärsorganisationerna, tillsammans alltså fem (5) 

ledamöter. Personliga ersättare för samtliga utskottsledamöter skall också utses. 

 

Som sekreterare i rådet och dess arbetsutskott förordnas en anställd från socialförvaltningen. 
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Sammanträden 
Rådet skall hålla sammanträde fyra gånger per år, varav en gång i anslutning till kommunens 

budgetbehandling. Rådet bestämmer dag och tid för sammanträden. 

  

Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, arbetsutskottet eller mer än hälften av 

rådets ledamöter begär det. 

 

Skriftlig kallelse jämte föredragningslista och övriga handlingar sändes till ledamöterna och för 

kännedom till ersättarna senast tio dagar före sammanträdet. Ordföranden bestämmer vilka 

övriga handlingar som skall sändas till ledamöter och ersättare. 

 

Sammanträdesprotokoll skall justeras av ordförande jämte en av rådet utsedd ledamot.  

 

Protokollsutdrag tillställes de som är berörda av behandlade ärenden. Fullständiga protokoll 

skall delges ledamöter och ersättare i rådet, kommunstyrelsen, socialnämnden, teknik- och 

servicenämnden samt i kommunens verksamma lokala pensionärsföreningar. 

 

Arvoden m m 
Till kommunens representanter i rådet utgår ekonomiska ersättningar enligt ”Bestämmelser om 

ersättning till Piteå kommuns förtroendevalda”. Till pensionärsorganisationernas 

representanter och tjänstgörande ersättare utgår arvode och reseersättning enligt nämnda 

bestämmelser. Till närvarande, ej tjänstgörande representanter för pensionärsorganisationerna 

utgår ingen ersättning. 

 

Fastställelse och ändring av reglemente 
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala pensionärsrådet, kommunstyrelsen 

och socialnämnden. Beslut om ändring skall fattas av kommunfullmäktige. 

 

Ovanstående gäller från och med 1 januari 2007. 

 

Antaget av KF 2006-12-18 § 190 

Ändring: KF 2010-12-20 § 172 

Ändring: KF 2015-XX-XX 


