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Reglemente för Kommunala 
pensionärsrådet i Nybro kommun 
 

1 §  

Gäller från: 1 januari 2023 

Antagen av: Kommunfullmäktige, 2022-06-20 

Datum för revidering: Reglementet bör ses över och eventuellt revideras vart fjärde år 

Ansvarig för revidering: sekreterare för kommunala pensionärsrådet 

Diarienr: KS-2022-124 

 

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för goda 

levnadsförhållanden för bland annat äldre personer. Detta ska göras i nära samverkan med 

olika organisationer. 

 

Kommunala pensionärsrådets verksamhetsområde
   
2 § Kommunala pensionärsrådet är ett intressentsammansatt organ bestående av företrädare för 

pensionärsorganisationer och kommunala organ. Kommunala pensionärsrådet är direkt 

underställt kommunstyrelsen, men regleras inte av kommunallagens bestämmelser i fråga om 

arbetsformer och beslutsförhet.  

 

Kommunala pensionärsrådet är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan 

företrädarna för pensionärsorganisationerna å ena sidan och kommunstyrelsen, 

samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden å andra sidan. Kommunala pensionärsrådet 

är dock inget obligatoriskt remissorgan med överläggnings- och beslutsrätt. 
 

Kommunal pensionärsrådets syfte och uppgifter 
 

3 § Kommunala pensionärsrådet ska aktivt verka för ökade insikter om äldre personer utan att 

enskild persons ärende diskuteras i rådet. Målet ska vara att sprida kännedom om äldre 

personers behov. 

 

Kommunala pensionärsrådet utgör ett forum för: 

 

- Information 

- Rådgivning 

- Intressebevakning 
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Informationen kan både vara skriftlig och muntlig. Den ska vara ömsesidig så att såväl 

pensionärsorganisationerna, som företrädare för de kommunala organen sinsemellan lämnar 

och tar emot information, som bedöms vara av betydelse. 

 

Informationen ska lämnas i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka 

ärendets behandling i aktuell nämnd eller styrelse. 

 

Rådgivningen kan vara formell och informell. Om särskilt uttalande från Kommunala 

pensionärsrådet begärs från ett kommunalt organ bör svaret lämnas skriftligen. Kommunala 

pensionärsrådet har i sådana frågor inte någon avgörande beslutsfunktion, men rådet anses, 

genom en frågas remiss, ha en betydelsefull samrådsuppgift att fylla och på så sätt vara 

delaktig i ärendets behandling. Rådet anses därvid vara en viktig kanal till de äldre i samhället, 

vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut. 

 

Intressebevakningen ska utgå ifrån den äldres behov, vilket kan påverka dem såväl enskilt, 

som i grupp. Detta kan gälla ärenden inom social omsorg, taxor och avgifter, budgetplanering, 

samhällsplaneringsfrågor, främst kollektivtrafik, trafikregler, planering för nya bostäder eller 

restaurering av gamla bostadsområden, upplåtelser av lokaler för kultur och fritid samt 

kommunal bidragsgivning till föreningar inom berörda områden. Intressebevakningen sker dels 

genom rådets egna initiativ, dels då kommunalt organ finner det angeläget att förmedla viktiga 

partsuppgifter. 

 

 

Kommunala pensionärsrådets sammansättning 
 

4 § Kommunstyrelsen utser för mandatperioden tre kommunala representanter i kommunala 

pensionärsrådet. Av dessa ska en förtroendevald vara ordinarie ledamot av kommunstyrelsen, 

en ordinarie ledamot av samhällsbyggnadsnämnden och en ordinarie ledamot av 

omsorgsnämnden. Ersättare för dessa tre ledamöter utses också av kommunstyrelsen. 

 

De i kommunen aktivt verksamma riksanknutna pensionärsföreningarna utser inom sig 

ledamöter och ersättare. Sålunda utser PRO tre och SPF två ledamöter med lika många 

ersättare. Dessa ska vara folkbokförda i Nybro kommun. Skulle fråga uppkomma om andra 

pensionärsgrupper ska ingå i rådet avgörs detta av kommunstyrelsen. 

 

Representanter för pensionärsorganisationerna väljs för samma mandatperiod som de 

kommunala representanterna i kommunala pensionärsrådet. Varje organisation ska i samband 

med årsmöte, det år kommunfullmäktige väljs, lämna skriftlig uppgift till 

kommunstyrelseförvaltningen om vilka representanter som utsetts. Vid fyllnadsval ska uppgift 

också lämnas till kommunstyrelseförvaltningen. 

 

Kommunala pensionärsrådets organisation och arbetsformer 
 
§ 5 Kommunala pensionärsrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordföranden 

bör företrädesvis utses bland politikerna och vice ordföranden bland företrädarna för 

pensionärsföreningarna. 
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Rådet utser inom sig ett presidie bestående av rådets ordförande och två representanter från 

pensionärsorganisationerna, en från PRO och en från SPF. Den ena av dessa bör vara samma 

som vice ordföranden. 

 

Presidiet bereder ärenden och utarbetar förslag till beslut, som föreläggs rådet. Presidiet kan i 

brådskande fall avge uttalanden till berörda organ inom kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningen svarar för kansli- och sekreteraruppgifter. 

 

Rådet ska sammanträda fyra gånger per kalenderår, varav minst ett sammanträde ska hållas i 

anslutning till kommunens budgetbehandling. Utöver sammanträden, ska en temadag eller 

studieresa planeras under verksamhetsåret. Sammanträdesdagarna fastställs i samband med 

övrig mötesplanering för kommunala nämnder och samrådsorgan. Ersättare äger rätt att 

närvara vid sammanträdet även då de inte tjänstgör. 

 

Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, presidiet eller minst hälften av rådets 

ledamöter begär det. Vid sammanträdet skrivs protokoll, som justeras av ordföranden och en 

av rådet utsedd ledamot. Fullständiga justerade protokoll ska delges ledamöterna och ersättare 

i rådet samt i kommunen verksamma pensionärsföreningar inom tre veckor efter samman-

trädet. 

 

Protokollsutdrag sänds till dem som är berörda av rådets beslut. Kallelse, föredragningslista 

och protokoll skickas dessutom till kommunalråden, kommunchefen, kommunsekreteraren, 

ordföranden och vice ordföranden och förvaltningschef i samhällsbyggnadsnämnden och 

omsorgsnämnden. 

 

Frågor eller ärenden som ledamöterna vill ska behandlas av rådet, bör ha kommit in till 

kommunstyrelseförvaltningen senast två veckor före sammanträdet för beredning. 

 

Skriftlig kallelse, föredragningslista, handlingar och beslutsunderlag sänds till rådets ledamöter 

och för kännedom till rådets ersättare senast sju dagar före sammanträdet. 

 

Kommunala pensionärsrådet ingår i kommunens ”Bestämmelser om ersättning till Nybro 

kommuns förtroendevalda”, såsom ett intressentsammansatt organ av vilket följer att 

tjänstgörande ledamöter erhåller sammanträdes-, restids- och reseersättning, enligt vad som 

gäller för kommunalt förtroendevalda. För externt utsedda ledamöter i intressentsammansatta 

organ utgår endast ersättning med timarvode eller för förlorad arbetsinkomst (ingen ersättning 

utgår till ej tjänstgörande ersättare). För ordförande utgår årsarvode, vilket innebär att ingen 

ersättning utgår vid sammanträden eller vid särskilda uppdrag för kommunala pensionärsrådet 

inom kommunen. 

 

Ändring av reglementet kan aktualiseras av kommunala pensionärsrådet, 

samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden eller kommunstyrelsen, men beslutas i 

kommunfullmäktige. Reglementet bör ses över var fjärde år. 

 

Behandling av personuppgifter 
 

6 § Kommunala pensionärsrådet är direkt underställt kommunstyrelsen och är ingen egen 

nämnd. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som utförs inom 

ramen för kommunal pensionärsrådet och är ansvarig för att utse dataskyddsombud. 


