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Arbetsformer/reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, 
KPR 
 
 
Pensionärsrådets ställning och uppgifter 
 
Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd före beslut och ömse-
sidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riks-
organisationer inom kommunen. 
 
Pensionärsrådet har som samrådsorgan inte ställning som kommunal nämnd 
eller styrelse. Pensionärsrådet är inte ett remissorgan. Däremot kan de lokala 
pensionärsföreningarna lämna remissvar för frågor som berör pensionärer. 
 
Rådet behöver inte ha enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunal-
lagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet. 
 
Kommunens företrädare ska informera rådet om planerade förändringar som 
berör pensionärerna. Pensionärsrådet kan infordra yttranden och upplysning-
ar från kommunens nämnder, om det behövs för att rådet ska kunna fullgöra 
sina uppgifter. Kommunen ges genom rådet möjlighet att få pensionärsföre-
ningarnas synpunkter samt att samråda med dem i ett tidigt skede av olika 
beredningsprocesser. Pensionärsföreningarna blir härigenom i högre grad 
delaktiga i samhällsutvecklingen. 
 
Pensionärsrådets representanter skall i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta 
för förändringar i den kommunala verksamheten, informera om och ge förslag 
till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör pensionärer-
nas förhållanden i samhället. 
 
Sammansättning  
 
Rådet består av 
- en förtroendevald ledamot från kommunstyrelsens arbetsutskott 
- en representant från varje lokal pensionärsförening, som är verksam i kom-

munen samt en representant från Föreningen Omtanken 
- berörda tjänstemän från de olika förvaltningarna kallas beroende på dag-

ordningens innehåll. 
 
Ersättare ska finnas för ledamöterna och representanterna. Ledamot från de 
kommunala nämnderna inbjuds till rådet, när så påkallas.  
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Rådets arbete 
 
Rådets arbete leds av ordföranden, som är ordförande eller ledamot i kom-
munstyrelsens arbetsutskott. Vice ordförande utses av det Kommunala Pen-
sionärsrådet. 
 
Organisationer som driver verksamhet inom kommunen med syfte att till-
varata pensionärernas intressen, kan när särskilda skäl föreligger, inbjudas 
att delta i rådets överläggningar. Representanter för övriga samhällsorgan 
kan också inbjudas till rådet för information, diskussion eller samråd. Rådet 
bör vidare beredas möjlighet att träffa andra förtroendevalda och anställda. 
 
Pensionärsrådet skall sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sam-
manträde skall hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. Extra 
sammanträde skall hållas om ordföranden, vice ordföranden eller mer än hälf-
ten av rådets ledamöter begär det. Datum för sammanträdesdagar skall fast-
ställas vid årets början. 
 
Rådets ställningstagande skall redovisas genom protokoll efter varje sam-
manträde och delges rådets ledamöter och samorganisationer. Förslag som 
framkommer skall redovisas. Tid för justering fastställs vid sammanträdet. 
 
Kallelse och förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt 
handlingar och beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter tre veckor före 
sammanträdet och på sådant sätt att vidareinformation och beredning under-
lättas. 
 
Kommunen tillhandahåller sekreterare i kommunala pensionärsrådet.  
 
 
Ekonomi 
 
Pensionärsföreningarnas representanter i rådet utses av och representerar 
sina föreningar. De omfattas därför normalt inte av kommunens regler för er-
sättning till förtroendevalda. Reseersättning utbetalas. Samåkning bör ske i 
största möjliga utsträckning.  
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