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ARBETSORDNING FÖR KOMMUNALA
PENSIONÄRSRÅDET I HÖGANÄS KOMMUN
(KPR)
l. ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER
Rådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas
organisationer å ena sidan och kommunen å andra sidan.
Kommunen ges genom rådet möjlighet att informera pensionärerna om planer på
förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation och därvid in hämta
synpunkter från pensionärsrepresentanterna.
Pensionärerna bereds genom sina representanter möjlighet att framföra synpunkter på den
kommunala verksamhetens utformning, föreslå förändringar av boendemiljön samt av
trivsel och servicefrågor som har aktualitet för denna grupp.

2. SAMMANSÄTTNING
Antalet pensionärsrepresentanter fastställs till tio ordinarie ledamöter och åtta ersättare,
representerande pensionärsorganisationer som är verksamma i kommunen.
De lokala samorganisationerna anslutna till följande riksorganisationer; Pensionärernas
Riksförbund (PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Svenska Kommunal Pensionärernas
Förbund (SKPF), Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) eller Riksförbundet
pensionärsgemenskap (RPG), med en aktiv lokalförening i Höganäs kommun, utser
tillsammans pensionärsrepresentanter samt ersättare.
Om ersättare inte tjänstgör för någon ordinarie ledamot utgår inte sammanträdes
arvode.
För kommunen ingår två ledamöter från kommunstyrelsen och en från socialnämnden.
Vidare deltar företrädare för kommunledningskontoret
Representanter från andra kommunala nämnder och styrelser kan adjungeras när frågor som
berör deras verksamhetsområden behandlas. Vid behov kan representanter från andra
samhällsorgan inbjudas för information och diskussion i vissa frågor.
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3. ORGANISATION
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen som är kommunens
ledande förvaltningsorgan och som leder och samordnar planering och uppföljning av
kommunens verksamheter.

4. ARBETSFORMER
Pensionärsrådet är ett referensorgan. Rådet sammanträder 4 gånger årligen, med möjlighet
att vid särskilda skäl avhålla extra sammanträden. Kallelse och föredragningslista utsändes en
vecka före sammanträdets avhållande.
De synpunkter som framkommer under rådets överläggningar skall i form av anteckningar
föras vidare till den nämnd eller styrelse som har att svara för respektive område.
Det förutsätts att ledamöterna från föreningarna vidareförmedlar synpunkterna och
informationer från rådets överläggningar till övriga pensionärer i sina föreningar.
Ordföranden i rådet utses av kommunstyrelsen. Viceordföranden utses av rådet bland
representanterna för pensionärsorganisationerna. Socialnämnden ställer sekreterare och
föredragande till förfogande.
Med hänsyn till att inte alla pensionärer är anslutna till pensionärsorganisationer och för
att få tillfälle till gemensam överläggning med andra organisationer, vilka har aktiviteter
som riktar sig till pensionärer, kan kommunstyrelsen inbjuda till särskilda konferenser. Till
sådana konferenser, i vilka pensionärsrådet deltar, kan in bjudas såväl enskilda personer
som organisationer vilka är aktiva inom området, till exempel bildningsförbund, ideella
organisationer med flera.

5. MANDATPERIODER
Pensionärsorganisationernas representanter i rådet utses av och representerar sina
organisationer.
Mandatperioden för kommunens företrädare är 4 år.
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