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Stadgar för Linköpings kommunala pensionärsråd (KPR)
Dessa stadgar träder i kraft…
§ 1 Syfte
Det kommunala pensionärsrådet (KPR), nedan kallat pensionärsrådet, är ett
samarbetsorgan mellan de pensionärsorganisationer i Linköping, som är rikstäckande
och fristående från intresse-, yrkes - eller företagstillhörighet, samt kommunen.
Pensionärsrådet är ett referensorgan till äldrenämnden med uppgift att vara
rådgivande i pensionärsfrågor. Ärenden, som rör enskild person, behandlas inte i
pensionärsrådet.
§ 2 Uppgifter
Pensionärsrådet ska skapa ett kontinuerligt samarbete mellan kommunen och
pensionärsorganisationerna. Härvid ankommer det på pensionärsrådet bland annat
att hålla sig informerad om befintliga samhällsresurser och pågående planering i
samhället,
att från kommunens representanter i god tid få information om förändringar, som
berör äldreomsorgen,
att ta till vara pensionärsorganisationernas erfarenheter och synpunkter,
att framföra pensionärsorganisationernas förslag och synpunkter inom olika
områden, att på begäran avge yttranden och vara remissinstans i pensionärsfrågor,
samt
att medverka vid årlig information till övriga pensionärsorganisationer.
§ 3 Ledamöter m.m.
Pensionärsrådet består av tjugoen (21) ledamöter och tjugo (20) ersättare,
folkbokförda i Linköping. Äldrenämndens ordförande är ordförande för
pensionärsrådet och ansvarig för samordning av val av ledamöter. Ordförande är
kommunalrådet med ansvar för samordning av omsorgsfrågor.
Utöver ordföranden fördelas övriga ledamöter enligt följande: Äldrenämnden samt
social- och omsorgsnämnden utser vardera två (2) ledamöter och två (2) ersättare
medan omsorgsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden samt kultur- och fritidsnämnden utser vardera en (l) ledamot och en (l)
ersättare. Representanter för andra nämnder och styrelser kallas vid behov.
Pensionärsorganisationerna utser fjorton (14) ledamöter och fjorton (14) ersättare.
Varje pensionärsorganisation representeras av minst två ledamöter och två ersättare.
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Pensionärsorganisationerna utser vice ordförande bland sina representanter.
Mandattiden för rådets politiskt valda ledamöter sammanfaller med mandattiden för
ledamöter i kommunala nämnder medan mandattiden för rådets representanter för
pensionärsorganisationerna följer respektive organisations valperioder.
Pensionärsrådet får till sig adjungera representanter från andra organ och
organisationer.
§ 4 Sammanträde
Pensionärsrådet ska ha minst fyra (4) ordinarie sammanträden per år och därutöver,
då ordföranden så anser erforderligt eller när minst fem (5) ledamöter för uppgivet
ändamål påfordrar detta. Sammanträdena ska i görligaste mån anpassas till
omsorgsnämndens äldrenämndens budgetprocess.
Samtliga ledamöter och ersättare kallas till och har rätt att närvara vid
pensionärsrådets sammanträden.
Rådet ska ha en beredningsgrupp som består av ordförande, sekreterare och en
representant från vardera av de ingående pensionärsorganisationerna.
§ 5 Kallelse och protokoll
Kallelse till sammanträden med dagordning och underlag för de ärenden som ska
behandlas ska vara ledamöterna tillhanda senast två (2) veckor före sammanträdet.
Vid sammanträdet ska på ordförandens ansvar föras protokoll.
§ 6 Ärende
Ärenden, som ska behandlas, bör vara sekreteraren tillhanda fyra veckor före
sammanträdet.
§ 7 Personal
Pensionärsrådet har rätt att få sekreterarstöd och grundläggande administrativ service
från Social- och omsorgsförvaltningen.kommunledningskontoret

Fastställd av kommunfullmäktige…

