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1 Rådets uppgifter 
 

§ 1  

Kommunala Pensionärsrådet, i fortsättningen benämnt KPR, är ett organ för 

samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationerna och 

kommunens styrelse och nämnder. Syftet är att bereda KPR inflytande och insyn i 

allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.  

 

§ 2  

När kommunen har förslag till förändringar av samhällsinsatsernas utformning 

och organisation eller andra frågor som berör pensionärer i kommunen, ska KPR 

informeras i ett tidigt skede och även fortlöpande så att KPRs synpunkter och 

förslag kan påverka ärendet. Om möjligt ska insyn och information samordnas 

med det kommunala funktionshinderrådet i frågor som berör båda råden.  

 

§3 

KPR kan vara remissinstans i frågor som berör äldre, främst inom äldreomsorg 

och inom samhällsplanering.  

 

KPR ska ta initiativ till förbättringar för kommunens pensionärer.  

 

KPR kan framföra förslag och synpunkter till respektive nämnd och till 

kommunstyrelsen men kan inte väcka beslutsärenden eller andra ärenden i 

kommunstyrelsen eller andra nämnder. 

 

§ 4  

Enskilda personärenden får inte behandlas i KPR. 

 

§ 5 

De synpunkter som framkommer och de beslut som fattas ska i sin helhet i form 

av protokoll föras vidare till den nämnd som har att svara för respektive ärende.  
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2 Organisation 
 

§ 6 

KPR är ett råd under kommunstyrelsen. Kommunen representeras av en ledamot, 

som är ordförande och en ersättare, vilka väljs av kommunstyrelsen. Vice 

ordföranden utses av pensionärsorganisationerna.  

 

Pensionärsorganisationerna utser sju (7) ledamöter som representeras enligt 

följande: tre (3) ledamöter utses av Pensionärernas Riksorganisation (PRO 

Tyresö), tre (3) ledamöter utses av SPF Seniorerna Tyresö och en (1) ledamot 

utses av Tyresö Finska Förening. Varje organisation utser ersättare i samma antal 

som ordinarie ledamöter.  

 

§ 7 

Pensionärsorganisationernas representanter i rådet bör inte samtidigt inneha 

politiska uppdrag inom kommunen. Ledamöter och ersättare i KPR ska vara 

bosatta i Tyresö kommun. Undantag kan medges vid kommungemensam 

lokalförening.  

 

Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid sammanträdena även om ordinarie 

ledamot tjänstgör. Endast ledamöter och tjänstgörande ersättare har rösträtt i 

samband med att ett ärende avgörs. Ett ärende avgörs genom enkel majoritet. Vid 

lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Samtliga ledamöter och ersättare erhåller 

alla handlingar och protokoll.  

 

KPR kan utse ett arbetsutskott för att i första hand förbereda sammanträden och 

tillsammans med ordföranden besluta i ärenden av  brådskande karaktär.  

 

Representanter från kommunala nämnder och berörda förvaltningar  kan närvara 

när frågor som berör deras verksamhet blir aktuella.  

 

Till sekreterare i KPR utses en kommunal tjänsteman. 
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3 Mandatperiod 
 

§ 8 

Mandatperioden för KPR är fyra år för de ledamöter som utses av 

pensionärsorganisationerna och ett år för den ledamot  och dennes ersättare som 

utses av kommunstyrelsen.  

4 Sammanträden och arvoden  
 

§ 9 

KPR bestämmer vid årets sista sammanträde när ordinarie sammanträden  ska 

hållas under kommande år. Inriktningen är att KPR sammanträder 6 gånger per år. 

Vid behov kan beslutas om extra sammanträde.  

 

Sammanträdesprotokoll justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. 

Protokollet ska tillsändas kommunstyrelsen och de nämnder som ärenden avser.  

 

Sammanträdesarvoden. utgår till ledamöter och ersättare efter de regler som gäller 

för kommunens förtroendevalda. 

 


