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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredningsenheten 

Kommunstyrelsen 
2022-03-28 

Svar på motion: Gör om det kommunala 
pensionärsrådet (KPR) till ett fristående råd med 
en politisk representant från varje nämnd och 
stärk rådets sammansättning så att äldres 
erfarenhet och synpunkter bättre beaktas 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Gör om det kommunala 
pensionärsrådet (KPR) till ett fristående råd med en politisk representant från 
varje nämnd och stärk rådets sammansättning så att äldres erfarenhet och 
synpunkter bättre beaktas, inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

Sammanfattning 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 12 april 2021 
föreslagit Täby kommun att göra om det kommunala pensionärsrådet (KPR), som 
idag ligger under socialnämnden, till ett fristående råd med en politisk 
representant från varje nämnd. Rådets sammansättning behöver stärkas så att 
äldres erfarenhet och synpunkter bättre beaktas menar motionären.  

Vidare belyser motionären att KPR idag fungerar som ett informationsforum för 
kommunens verksamhet inom äldreomsorgen snarare än det som det var tänkt, 
en kanal till och från socialnämnden för äldres synpunkter och erfarenheter.  

Enligt gängse hantering inom politiska processer vid ny mandatperiod sker 
översyn av strukturer för nämnder, utskott och råd och vid behov sker 
justeringar.  I detta ingår översyn av nämndstrukturen i början av varje ny 
mandatperiod, vilket sker efter valet hösten 2022. Om politiken identifierar ett 
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behov av att följa upp och utvärdera nämndstrukturen och vidta 
förbättringsåtgärder så görs detta som en del av gängse hantering. 

Ärendet 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 12 april 2021 
föreslagit Täby kommun att göra om det kommunala pensionärsrådet (KPR), som 
idag ligger under socialnämnden, till ett fristående råd med en politisk 
representant från varje nämnd. Rådets sammansättning behöver stärkas så att 
äldres erfarenhet och synpunkter bättre beaktas menar motionären.  

Vidare belyser motionären KPR idag fungerar som ett informationsforum för 
kommunens verksamhet inom äldreomsorgen snarare än det som det var tänkt, 
en kanal till och från socialnämnden för äldres synpunkter och erfarenheter. KPR 
ska verka på ett bredare område, även där pensionärsorganisationerna inte alltid 
har djupa ämneskunskaper lyfter motionären fram. Detta ska åstadkommas 
genom att KPR blir fristående likt kommunala rådet för funktionshindrade (KPF) 
alternativt flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen. 

Enligt gängse hantering inom politiska processer vid ny mandatperiod sker 
översyn av strukturer för nämnder, utskott och råd och vid behov sker 
justeringar.  I detta ingår översyn av nämndstrukturen i början av varje ny 
mandatperiod, vilket sker efter valet hösten 2022. Om politiken identifierar ett 
behov av att följa upp och utvärdera nämndstrukturen och vidta 
förbättringsåtgärder så görs detta som en del av gängse hantering. 

KPR fyller en angelägen funktion i Täby kommun. Bland annat förs dialog med 
pensionärsorganisationerna, rådet kan vara referensgrupp vid upphandlingar 
samt informerar om sina egna verksamheter och kommer med åsikter. Vid KPR:s 
sammanträden 25 maj 2021 och 22 september 2021 har frågan om KPR:s 
tillhörighet tagits upp. Vid det senaste sammanträdet belyste rådets ordförande 
att rådet under varje mandatperiod ska se över rådets riktlinjer. Inför den 
översynen har KPR:s representanter fått i uppdrag att diskutera och komma med 
förslag. 

Ekonomiska överväganden 

Då inga åtgärder föreslås medför beslutet inga ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. 
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Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling 

Bilagor 

- Motion, daterad den 12 april 2021 
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