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RIKTLINJER FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET (KPR)
Kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ för ömsesidig information,
överläggning och samråd mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och
kommunen.
Socialnämnden är huvudman för pensionärsrådet.
Endast lokalförening, som bedriver organiserad verksamhet inom kommunen och
är ansluten till en riksorganisation för pensionärer, kan vara representerad i det
kommunala pensionärsrådet.

Syfte
Kommunala pensionärsrådet ska
-

-

vara ett forum för kontakter mellan kommunen/socialnämnden och
pensionärsorganisationerna i frågor som berör pensionärer
inhämta information som rör pensionärers behov och önskemål samt
verka för att frågor, som rör deras situation i samhället, beaktas i
kommunens olika verksamheter
förmedla information i aktuella kommunala frågor till pensionärsorganisationerna
följa utvecklingen i samhället vad gäller ändringar i åldersstruktur,
efterfrågan på samhällets service m.m.

Inflytande/delaktighet
I större frågor, som är under utredning/beredning och som berör kommunens
pensionärer, företräds pensionärsorganisationerna av en referensgrupp inom
rådet, som kontaktas för information och samråd mellan rådets ordinarie
sammanträden. Socialchefen, eller den han utser i sitt ställe, deltar alltid i
referensgruppens möten och är sammankallande.
Pensionärsorganisationerna är kommunens remissorgan i ärenden, som är av
betydelse för pensionärerna, om inte remissförfarandet kan ersättas av samråd i
annan form.

2(3)
FÖRSLAG RIKTLINJER
2015-08-28
Dnr SON 2015/114-74

Rådets sammansättning
Socialnämnden utser två eller tre representanter, varav en ska vara ordförande i
rådet. Rådet utser inom sig vice ordförande.
Från och med den 1 juli 2005 utser pensionärsorganisationer med minst 250
medlemmar bosatta i Täby (avser det sammanlagda antalet medlemmar i de
föreningar som är anslutna till en och samma riksorganisation) en ordinarie
representant samt en ersättare i rådet. Därutöver utser varje organisation en
ordinarie representant för vart tillkommande 500-tal medlemmar, dvs. om
organisationen har minst 750 medlemmar utses två ordinarie representanter,
minst 1 250 medlemmar utses tre ordinarie representanter.
Ersättarna ska ha rätt att närvara vid rådets sammanträden.
Rådet kan kalla in tjänsteman för föredragning av visst ärende eller för att lämna
upplysningar. För rådets administration svarar avdelning äldreomsorg, som också
tillhandahåller sekreterarresurs.

Mandattid
Socialnämnden beslutar i början av varje mandatperiod, efter utvärdering i
samråd med pensionärsorganisationerna, om en översyn av riktlinjerna för
pensionärsrådet.
Socialnämnden utser nämndens representanter i pensionärsrådet för den
mandatperiod, som gäller för nämnden.
Pensionärsorganisationerna utser årligen sina representanter till pensionärsrådet. Organisationernas val ska vara socialnämnden tillhanda senast den
15 mars varje år. Där anges även den tid för vilken de utsetts för uppdraget.
Samtidigt ska det meddelas vilka tidigare representanter som lämnar sina
uppdrag i rådet.

Arbetsformer
Rådet ska ha två ordinarie sammanträden per halvår, dvs. fyra sammanträden
per år. Vid behov kan rådet kallas till extra sammanträde. Sammanträdesdagarna
fastställs för nästkommande halvår vid innevarande halvårs sista sammanträde.
Ordföranden upprättar föredragningslista till sammanträde. Ärende, som
deltagare önskar få behandlat vid sammanträde, ska vara sekreteraren tillhanda
senast tre veckor före sammanträdet, om ärendet måste skickas ut.
Kallelse med eller utan bilagda handlingar och därefter protokollen publiceras på
kommunens webbplats www.taby.se
Vid sammanträde kan framföras frågor, som inte tagits upp på föredragningslistan. Om en fråga inte kan besvaras direkt vid sammanträdet eller besvaras på
annat sätt, får frågan tas upp som ett ärende på föredragningslistan till
nästkommande sammanträde.
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Protokoll ska föras vid alla sammanträden i rådet och referensgruppen. Justering
bör vara klar inom en månad och därefter publiceras protokoll snarast möjligt på
kommunens webbplats www.taby.se

Ändringar av riktlinjer
Socialnämnden beslutar om antagande eller ändring av riktlinjer för
pensionärsrådet.

