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Reglemente för Växjö kommunala pensionärsråd (KPR)
Bakgrund
Enligt socialtjänstlagen skall kommunen främja förutsättningarna för goda
levnadsförhållanden bland annat för äldre. Detta ska ske i nära samverkan
med företrädare för pensionärernas organisationer. Samverkan sker bland
annat genom kommunala pensionärsrådet.
Syfte
Syftet med det kommunala pensionärsrådet är att
- förstärka inflytande i frågor som gäller äldre
- vara ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information
mellan pensionärernas organisationer och kommunen, som företräds
av omsorgsnämnden
- bevaka frågor i alla nämnder, styrelse och förvaltningar samt att
kommunala pensionärsrådet får lämna synpunkter vid ett tidigt skede
för att kunna påverka olika ärenden innan beslut
- medverka till att pensionärernas aspekter beaktas i facknämndens
verksamhetsplanering
- initiera nya pensionärsfrågor i nämnder, styrelser och förvaltningar
- lämna underlag och synpunkter på den övergripande
samhällsplaneringen i kommunen
- vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning genom t ex
utställningar, informationskampanjer och informationsdagar
- pensionärsrådet ska vara delaktiga/remissinstans gällande
kravspecifikation inför upphandlingar av drift inom äldreomsorg och
hemvård
Organisation
Kommunala pensionärsrådet är knutet till omsorgsnämnden.
De pensionärsorganisationer som företräder det kommunala pensionärsrådet
ska vara av riksomfattande karaktär, vara representerade i regeringens
samarbetskommitté och bedriva verksamhet i kommunen. Kommunala
pensionärsrådet ska sträva efter att uppnå en bred förankring bland
pensionärerna.
Kommunala pensionärsrådet har 14 ordinarie ledamöter. Två ledamöter
representeras av omsorgsnämnden och 12 från pensionärsorganisationerna.
Om någon pensionärsorganisation företräds av endast en ledamot får
namngiven ersättare kallas in vid ledamots förhinder. Ensam ledamot får ha
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en ersättare, personen får närvara på möte utan arvodesersättning då
ordinarie ledamot är närvarande.
Omsorgsnämnden har rätt att utse två ersättare.
De representerade pensionärsorganisationerna lämnar förslag på ledamöter
senast under december månad året före det att en ny mandatperiod inleds.
Omsorgsnämnden utser ledamöter i kommunala pensionärsrådet under
januari månad när en ny mandatperiod infaller. Samtliga ledamöter utses för
hela mandatperioden. Mandatperioden sammanfaller med mandatperioden
för de kommunala nämnderna.
Pensionärsorganisationerna representeras procentuellt utefter medlemsantalet
inför varje mandat period.
Omsorgsnämnden representeras enligt följande:
 omsorgsnämndens ordförande är ordförande i kommunala
pensionärsrådet
 till kommunala pensionärsrådet utses en tjänsteman vid
omsorgsförvaltningen som sekreterare
 omsorgsnämndens presidium är även presidium för kommunala
pensionärsrådet
Företrädare för olika samhällsorgan bjuds in vid behov.
Arbetsformer
Kommunala pensionärsrådet sammanträder minst sex gånger om året, varvid
ett möte ska behandla budget och verksamhetsplan. Kallelse och
föredragningslista med underlag ska skickas ut senast 14 dagar före
sammanträdet.
Ledamöterna lämnar förslag på ärenden till ordföranden i kommunala
pensionärsrådet som skall behandlas på kommande sammanträden.
Föredragningslistan fastställs av ordföranden.
Ledamöterna i kommunala pensionärsrådet kan initiera ett extra
sammanträde. Kommunala pensionärsrådets ordförande beslutar om ett
sammanträde skall hållas.
Ledamöter i kommunala pensionärsrådet får omsorgsnämndens förslag till
beslut inför nämndens sammanträden.
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Kommunala pensionärsrådets ledamöter återrapporterar till sina respektive
föreningar, nämnder och politiska föreningar om ärenden som behandlats i
kommunala pensionärsrådet.
Protokoll ska skrivas så utförligt att det underlättar vidare information.
Protokollet ska justeras av en pensionärsledamot och utsänds till kommunala
pensionärsrådets ledamöter, berörda nämnder och förvaltningar samt till
samtliga pensionärsföreningar i kommunen.
Utbildning
Introduktionsutbildning ska planeras och genomföras i anslutning till ny
mandatperiod. Kommunala pensionärsrådets ledamöter erbjuds möjligheter
att delta i relevant och mer övergripande fortbildning, som anordnas av
omsorgsförvaltningen.
En gång per år anordnas en informations- och dialogdag med representanter
för alla pensionärsföreningar i kommunen.
Ekonomi
Reseersättning och sammanträdesarvode utgår till kommunala
pensionärsrådets ledamöter efter samma regler som gäller förtroendevalda
politiker, enligt reglemente för nämnder i Växjö kommun.
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