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Dokumentinformation 
Beslutshistorik 

Antagen av kommunfullmäktige 1985-09-23 § 143 

Senast ändrad av kommunfullmäktige 

1992-04-27, § 110 
2000-05-15, § 125 
2003-02-24, § 89 
2003-11-17, § 235 

Ändring i kommunstyrelsen 
2000-06-21, § 147 
2009-12-14, § 234 
2015-01-28, § 17 
2019-02-27, § 36 
2023-01-25, § 17 
 
Giltighet 

Gäller till och med 2026-12-31 

Förvaltarskap1 

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde 

Kategori 

• Anvisningsdokument 

 

Uppföljning 

Hur:  Pensionärsrådet ser över uppdragsbeskrivningen och återkommer med eventuella 
revideringsförslag till kommunstyrelsen 

När: En gång per mandatperiod 

                                                           

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att: 
- dokumentet efterlevs 
- är tillgängligt 
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet 
- dokumentet följs upp och revideras 
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat 
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Uppdragsbeskrivning för 
Pensionärsrådet 
Syfte 
Pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen 
och företrädare från pensionärernas riksorganisationer på det lokala planet. 

Organisation 
Rådet är organisatoriskt placerat under kommunstyrelsen.  

Sammansättning 
Kommunstyrelsen utser två representanter, vård- och omsorgsnämnden två representanter och 
pensionärsorganisationerna 11 ledamöter enligt följande fördelning: 

PRO – Pensionärernas riksorganisation   tre ledamöter 

RPG – Riksförbundet pensionärsgemenskap   en ledamot 

SKPF – Svenska kommunalpensionärernas förbund  tre ledamöter 

SPF – Seniorerna – Sveriges pensionärsförbund seniorerna  tre ledamöter 

SFP – Sveriges Finska Pensionärer    en ledamot 

 

Ersättare utses till motsvarande antal från pensionärsorganisationerna. 

Kommunstyrelsen samt vård- och omsorgsnämnden utser inga ersättare. 

Mandatperioden för samtliga medlemmar av rådet sammanfaller med den för 
kommunstyrelsen gällande mandatperiod. 

Kommunstyrelsen utser en av sina representanter i pensionärsrådet till ordförande. 

Pensionärsrådet väljer en av pensionärsorganisationernas ledamöter till vice ordförande. 

Pensionärsrådet utser inom sig arbetsgrupper med uppgift att verka för samarbete med 
politiker och tjänstemän. 

Uppgifter 
Pensionärsrådet ska 

• Utbyta information och samråda med kommunala och andra instanser i frågor som rör 
äldre 

• Bevaka att kommunala planer och beslut tar hänsyn till de behov som äldre har 

• Initiera aktuella frågor till berörda verksamheter 

• Bilda opinion och sprida kunskap om verksamheten 
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Arbetsformer 
Pensionärsrådet sammanträder minst sex gånger per år. Sammanträdena planeras för hela året 
och skriftlig kallelse med föredragningslista utsänds till ledamöter och ersättare senast 14 dagar 
före aktuellt sammanträde. 

Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid sammanträden. 

Minnesanteckningar sänds till samtliga ledamöter och ersättare senast 14 dagar efter 
sammanträdet samt läggs ut på kommunens hemsida. 

Pensionärsrådet utser arbetsgrupper vid behov av grundligare beredning av ärenden. 

Politiska representanter i rådet omfattas av Arvodesreglementets bestämmelser för övriga 
uppdrag. Pensionärsorganisationernas ledamöter och ersättare har rätt till reseersättning för 
avstånd överstigande fem kilometer (enkel resa). 

Vid politiska representanters deltagande i arbetsgrupper utgår endast förlorad arbetsförtjänst 
samt reseersättning för avstånd överstigande fem kilometers resa (enkel resa). 
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