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Yttrande - Svar på förslag på revidering av 
reglemente för Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ledningskontor har på uppdrag av kommunstyrelsens 

arbetsutskott gjort en översyn av samtliga råd, utskott och arbetsgrupper i 

kommunens förtroendemannaorganisation. I samband med översynen 

beslutade arbetsutskottet att en allmän översyn av samtliga nämnd- och 

rådsreglementen skulle genomföras. Samtliga nämnder i Karlskoga 

kommun ska lämna yttrande över förslaget på nytt reglemente senast 

november 2021. 

De ändringar i reglementet för Kommunal pensionärsrådet som föreslås 

är framför allt av redaktionell natur, såsom struktur i reglementet för att 

följa det normalreglemente för nämnder som Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) har tagit fram. Reglementet har även kompletterats och 

uppdaterats avseende aktuella lagrum. 

 

 

Socialförvaltningens synpunkter 
Socialförvaltningen är positiv till att en översyn av reglementet har gjorts 

och har sammantaget inget att erinra förutom att socialförvaltningen inte 

ser behovet av att en ledamot och ersättare från Region Örebro län ska 

ingå i rådet.  

Enligt kommunala pensionärsrådets nuvarande reglemente så ska rådet 

bestå av representanter från Karlskoga kommun samt representanter från 

pensionärsföreningar i Karlskoga där föreningarna ska uppfylla vissa 

krav för att ingå i det Kommunala pensionärsrådet. Vidare ska även en 

adjungerande representant från Region Örebro län ingå i rådet. 

 

I kommunstyrelsens ledningskontors förslag så föreslås det att en 

ledamot och en ersättare från Region Örebro län ska ingå i rådet. Men då 

ingen adjungerad representant från Region Örebro län deltagit vid 

Kommunala pensionärsrådets sammanträde på flera år så ser inte 

socialförvaltningen behovet av att en ledamot och en ersättare från 

Region Örebro län behöver ingå i rådet.  

Men däremot så kan behovet av att en företrädare för Region Örebro län 

närvarar vid kommunala pensionärsrådets sammanträden i framtiden 

uppstå. Därför menar socialförvaltningen att det även i det nya 

reglementet kan framgå att en adjungerande representant från Region 

Örebro län ska ingå i rådet och vid behov delta vid rådets sammanträden. 
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Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-27 

Revidering av reglemente för Kommunala pensionärsrådet (KPR) - 

Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott § 5 Revidering av 

reglemente för Kommunala pensionärsrådet 

Förslag på nytt reglemente för Kommunala pensionärsrådet   

 

 

Socialförvaltningen förslag till beslut 
Socialnämnden antar socialförvaltningens yttrande som sitt eget och 

sänder det vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 

Helén Willyams 

Förvaltningschef 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 


