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Reglementet för kommunala pensionärsrådet (KPR)
Ändringsförteckning
Datum
Ändring
KS 2018-12-04 § 157
Antaget för mandatperiod 2019-2022, ersätter tidigare reglementen.
Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för
pensionärsorganisationerna och kommunen.
§ 1 Syfte
• Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre kommunmedborgare
• Rådet ska medverka vid förberedelser för eventuell upphandling av vårdgivare
• Rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar
• Rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
• Rådet ska yttra sig vid förfrågan om samråd från nämnder/kommunstyrelsen.
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§ 2 Verksamhetsområde
• Kommunen ges genom rådet möjlighet att få pensionärsorganisationernas synpunkter samt
att samråda med dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser.
• Kommunens företrädare skall informera rådet om sin verksamhet, planerade förändringar
samt resultat av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens äldre.
• Pensionärernas representanter skall i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i
den kommunala verksamheten. De kan informera och ge förslag till lämpliga anpassningar av
det serviceutbud som berör äldres möjlighet till en god livskvalitet.
§ 3 Sammansättning
• Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och antalet
ledamöter varierar.
• Riksorganisation för pensionärer som genom sin lokalförening bedriver organiserad
verksamhet ska efter beslut i rådet vara representerad med en ledamot och en ersättare.
• Ledamöter ska vara skrivna i Åre kommun.
• Kommunen utser 3 ledamöter och 3 ersättare från förtroendevalda i kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsnämnden samt socialnämnden.
• Pensionärsorganisationer som ingår i det kommunala pensionärsrådet skall före den 1
november det år kommunfullmäktige väljs underrätta rådet om sina valda ledamöter och
ersättare för kommande mandatperiod.
• När särskilda skäl föreligger kan rådet bjuda in samhällsorgan, vilka driver verksamhet inom
kommunen med syfte att tillvarata pensionärers intressen.
• Rådet kan även bjuda in förtroendevalda eller anställda vid andra förvaltningar inom
kommunen.
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§ 4 Arbetsformer
• Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande bör företrädesvis utses
bland förtroendevalda och vice ordförande bland företrädarna från pensionärsorganisationerna.
• Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå
dagordning till rådens sammanträden.
• Till sekreterare i rådet och dess beredningsgrupp förordnas en tjänsteman.
• Rådet skall sammanträda minst fyra gånger per år.
• Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande, beredningsgruppen
eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.
• Skriftlig kallelse, föredragningslista med tillhörande handlingar skall delges rådets ledamöter
och ersättare senast 7 dagar före rådets sammanträde.
• Vid sammanträdena förs protokoll som justeras av ordförande och en ledamot från
pensionärsorganisation och protokollet publiceras på Åre kommuns hemsida.
• Frågor, ärenden som ska diskuteras på sammanträdet ska i möjligast mån anmälas 10
arbetsdagar innan sammanträdet till kommunsekreteraren.
• Rådets sammanträden ska förläggas så att de ligger mellan nämndernas kallelseutskick och
deras sammanträden så att rådet har möjlighet att påverka kommande ärenden som berör
pensionärer. Rådet skall ha en stående punkt på dagordningen: Kommande ärenden till
utskott/nämnder/styrelse/fullmäktige som påverkar rådets medlemmar.
§ 5 Ekonomi
• Till pensionärsorganisationernas representanter utgår reseersättning enligt kommunens
arvodesreglemente för förtroendevalda.
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§ 6 Utbildning
• Ledamöterna i rådet skall erhålla utbildning likvärdig den som erbjuds nämndledamöter i
kommunen.
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