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REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET I STRÖMSTAD 
Antaget av Kommunfullmäktige den 2019-12-12 § 248 
 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunstyrelse och nämnder. 

SYFTE 

att rådet skall förstärka inflytandet i alla frågor som gäller pensionärer  
att rådet skall verka för att pensionärernas kunskap och synpunkter beaktas i nämndernas 

verksamhetsplanering. 
att  rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar 
att  rådet skall vara referensorgan i frågor som berör pensionärerna 
att  rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 
 

ARBETSUPPGIFTER 

Kommunens företrädare skall informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas 
utformning och organisation som berör pensionärerna och därmed inhämta synpunkter i så tidigt 
skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd och 
styrelse. 

Därigenom ges pensionärerna genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. 

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den 
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det 
serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet. 

Således skall KPR vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer. 

 

RÅDETS SAMMANSÄTTNING 

KPR i Strömstad är organisatoriskt knuten till socialnämnden. 

Riksorganisation för pensionärer som genom sina lokalföreningar bedriver organiserad verksamhet 
inom kommunen, skall efter beslut i Kommunstyrelsen vara representerade i rådet. 

Kommunstyrelsen fastställer antalet ledamöter/ersättare från organisationer som skall ingå i det 
kommunala pensionärsrådet. Antalet ledamöter från resp. organisation bestäms med hänsyn till 
antalet medlemmar och samhällsinriktad verksamhet. 

Kommunstyrelsen utser politiska ledamöter/ersättare varav minst en skall vara ledamot i 
Kommunstyrelsen och minst en från den nämnd styrelsen beslutat skall knytas till KPR. 

KPR får vid behov till sig adjungera företrädare för annat kommunalt organ, andra föreningar och 
organisationer eller sakkunniga i vissa frågor. 

 

 

 



MANDATPERIOD 

Mandatperioden för de politiskt förtroendevalda sammanfaller med vad som gäller för kommunens 
nämnder och styrelser. 

För pensionärsföreningarnas representanter kan gälla annan period, dock minst ett år. 

 

ORGANISATION OCH ARBETSFORMER 

Ordförande i socialnämnden är tillika ordförande i KPR. Kommunstyrelsen utser vice ordförande i KPR 
bland oppositionens ledamöter i socialnämnden. 

Beredningsgrupp (presidie) för möte och dagordning består av en representant från varje 
organisation. 

Valda representanter till rådet samt vilka som ska delta i förberedande grupp skall anmälas varje år 
till socialnämndens sekreterare. 

Rådet kan tillsätta ytterligare beredningsgrupper med uppgift att bereda enskilda ärenden.  

Rådet skall sammanträda minst 4 gånger/år. 

Ärende till KPR skall vara socialförvaltningen tillhanda senast tre veckor före rådets ordinarie 
sammanträde. 

Kallelse jämte föredragningslista och tillhörande handlingar utskickas senast två veckor före ordinarie 
sammanträde. 

Fasta punkter på dagordningen: 

• information om budgetprocessen 

• information från nämnder och styrelser 

• ej åtgärdade ärenden – tidsplan 

Vid sammanträde förs protokoll som justeras av ordförande jämte av rådet utsedd justeringsman. 
Justering skall vara klar inom 14 dagar från mötesdatum. 

Protokoll tillställs ledamöter och ersättare i rådet samt berörda nämnder och styrelser samt 
publiceras på kommunens hemsida. 

För rådets sekreterar- och kansliservice svarar socialförvaltningen. 

 

EKONOMI OCH UTBILDNING  

KPR-ledamot från pensionärsföreningarna erhåller ersättning för resor och utlägg i samband med 
KPR:s möten. 

Socialnämnden skall erbjuda pensionärsorganisationernas ledamöter utbildningar, studiebesök och 
dylikt som kan vara av intresse för dem att delta i. 

 

 



ÄNDRING AV REGLEMENTET 

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av KPR och socialnämnden. 

 

FASTSTÄLLELSE  

Reglemente för KPR skall fastställas av kommunfullmäktige. 

 

KPRs SAMMANSÄTTNING FRÅN 2003-01-01 

KPR skall tills vidare bestå av en ledamot och en ersättare från respektive kommunala 
nämnd/styrelse, tre ledamöter och tre ersättare från vardera PRO och SPF. Respektive nämnd och 
organisation utser ledamöter och ersättare. 

Kommunstyrelsen beslutar efter ansökan om nya ledamöter skall inväljas i KPR från andra 
organisationer. Kriterier som ligger till grund härför utgörs bland annat av deras medlemsantal och 
samhällsinriktade verksamhet. 

KPR består av 6 ledamöter och 6 ersättare från pensionärs-organisationerna och en representant 
samt ersättare per politisk nämnd/styrelse. 

Kommunen: 5 ledamöter  + 5 ersättare 

PRO: 3 ledamöter  +  3 ersättare 

SPF: 3 ledamöter  +  3 ersättare  

Anhörigför. 1 ledamot     +  1 ersättare 

Antalet ledamöter kan utökas om nya pensionärsorganisationer bildas inom  

Strömstads kommun, dock max 8 representanter från pensionärsorganisationerna.  


