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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

 

 

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. Översynen har rapporterats 

till kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 september 2020 i § 30, då 

arbetsutskottet beslutade att en allmän översyn av samtliga nämnd- och 

rådsreglementen skulle genomföras.  

 

De ändringar i reglementet 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.  

 

Revideringen har skett parallellt med revidering av övriga råds 

reglementen för att ge en likartad struktur och formuleringar. 

  

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 14 januari 2021 

Förslag till reglemente för Sverigefinska rådet 

Reglemente för Sverigefinska rådet – fastställt av KF  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-14 § 30 

Rapport Översyn av råd, utskott och arbetsgrupper  

 

Bakgrund  
Det kommunala pensionärsrådet (KPR) har inrättats för att i ordnade 

former samråda med brukare i kommunen. Rådet består av representanter 

för kommunen och olika pensionärsorganisationer i kommunen enligt 

följande: 

 Två representanter från socialnämnden 

 En representant från kommunstyrelsen 

 En representant från socialförvaltningen 

 En representant från samhällsbyggnadsförvaltningen 

 En representant från folkhälsoförvaltningen 

 En adjungerad representant från Region Örebro län 

 En representant från varje pensionärsförening med över 100 

medlemmar 
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 Två representanter från varje pensionärsförening med över 1000 

medlemmar  

 En ersättare för varje representant 

 

Av rådets reglemente framgår att rådet är hela kommunens 

referensorgan, men är organisatoriskt knutet till socialnämnden. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 14 september 2020 i § 30 

beslutat att uppdra till kommunstyrelsens ledningskontor att revidera 

reglementen för följande råd avseende sammansättning: 

- Kommunala pensionärsrådet 

- Lokala brottsförebyggande rådet Karlskoga-Degerfors 

- Rådet för funktionshinderfrågor 

- Sverigefinska rådet 

Revideringen ska ske utifrån de bedömningar som lyfts i Rapport 

Översyn av råd, utskott och arbetsgrupper. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vidare att uppdra till 

kommunstyrelsens ledningskontor att göra en allmän översyn av samtliga 

reglementen för nämnder och råd.  

 

Revidering av nämndreglementen och reglementen för råden ska lämnas 

till kommunfullmäktige för beslut senast i september 2021. 

 

Strukturen i reglementet har ändrats utifrån det normalreglemente för 

nämnder som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram. 

Översyn av formuleringar har gjorts för att i möjligaste mån ha likartade 

skrivningar i både nämnds- och rådsreglementen. 

 

I enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut föreslås en 

ändring i rådets sammansättning. Förändringen innebär främst att 

representanter för förvaltningarna inte ses som ledamöter i rådet, utan 

intar rollen som föredragande i rådet. I förslaget framgår även en 

precisering av kommunstyrelsens och socialnämndens representanter i 

rådet, liksom uppdrag som ordförande i rådet. 

 

Reglementet har även kompletterats och uppdaterats avseende aktuella 

lagrum. 

 

Understruken text markerar tillägg jämfört med rådets nuvarande 

reglemente. Överstruken text markerar förslag till borttag av text från 

rådets nuvarande reglemente. 

 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna förslag till 

reglemente till Kommunala pensionärsrådet och socialnämnden för 

yttrande. 
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2. Yttrande över förslag till reglemente ska lämnas till kommunstyrelsens 

arbetsutskott senast i juni 2021.  

 

Johan Harryson 

Kommundirektör 

 

   Karin Jirénius  

Utredare 

    

 

 

Expedieras till 

Kommunala pensionärsrådet 

Socialnämnden 
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