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Reglemente för pensionärsråd i Karlstads kommun 
I Karlstads kommun skall det finnas ett pensionärsråd med representanter från kommunen 
och kommunens pensionärsorganisationer av rikskaraktär, vilka är representerade i 
regeringens pensionärskommitté. 

Kommunfullmäktige fastställer reglemente för pensionärsrådet.  

 

Rådets uppgifter 

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan 
kommunen och pensionärsorganisationerna. 

 

Kommunen får genom rådet möjlighet att informera och samråda med pensionärerna om 
planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation. Därigenom 
ges pensionärerna genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser och möjlighet 
att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om 
och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som påverkar äldres 
möjlighet till god livskvalitet. 

 

Syftet med rådet är att 

• Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre 

• Medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare 

• Verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar 

• Verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas 
verksamhetsplanering 

• Framföra nya pensionärsfrågor som berör pensionärerna 

• Vara ett referensorgan i frågor som berör pensionärerna 

• Ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

 

Rådets sammansättning 

Pensionärsorganisationerna representeras i rådet med en ledamot per påbörjat 1 000-tal 
medlemmar i Karlstads kommun, dock maximalt tre ledamöter per organisation. 
Organisation som ingår i pensionärsrådet ska före den 1 november det år 
kommunfullmäktige väljs lämna förslag till kommunledningskontoret på ledamöter och 
ersättare. 

 

Kommunens representanter ska bestå av en förtroendevald från vardera av följande 
nämnder: kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och 
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socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt teknik- och 
fastighetsnämnden. 

 

Ersättare ska utses till samma antal och på samma sätt som ordinarie ledamöter. 

 

Organisation och arbetsformer 

Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Ordförande för rådet ska 
vara ledamot i kommunstyrelsen och vice ordförande ska vara ledamot som representerar 
någon av pensionärsorganisationerna 

 

Rådet ska ha en beredningsgrupp som förbereder ärenden årets möten. Beredning för de 
båda rådsmötena sker samtidigt vid årets början. Beredningsgruppen ska bestå av 
ordförande, vice ordförande, politiker från oppositionen, en ytterligare representant för 
pensionärsorganisationerna och sekreteraren i rådet. 

 

Rådet ska sammanträda två gånger per år. Extra sammanträde hålls om rådets ordförande, 
vice ordförande, beredningsgruppen eller minst hälften av rådets medlemmar begär det. 
Datum för sammanträdesdagar fastställs vid årets början. 

 

Administrativa rutiner 

Kommunledningskontoret svarar för sekreterar- och kansliuppgifter. Kallelse med 
föredragningslista ska skickas ut minst en vecka i förväg. Protokoll ska skrivas efter varje 
möte och justeras av ordförande och en representant för pensionärsorganisationerna för 
att sedan skickas till alla ledamöter i rådet och de nämnder som berörs i frågor som 
hanterats på rådets möten. Justerat protokoll ska även publiceras på kommunens hemsida. 

 

Ekonomi 

KPR förfogar inte över någon egen budget. Ledamöterna från nämnderna får ersättning 
från respektive nämnd de representerar. Ersättning utgår enligt kommunens regler om 
sammanträdesarvoden. Representanterna för pensionärsorganisationerna får inget 
personligt arvode. Däremot betalas ett föreningsbidrag ut till de föreningar som är 
representerade i rådet. 

 

 

 


